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Εισαγωγικό σημείωμα 
Στην εποχή μας προβάλλεται ολοένα και συχνότερα στο δημόσιο διάλογο η αξιοποίηση της 
προσέγγισης STE(Α)M στην εκπαιδευτική διαδικασία δεδομένου ότι μέσω αυτής  
ενισχύονται η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η καινοτομία, αξιοποιείται η ομαδική 
εργασία και προτείνονται λύσεις για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Επιδιώκοντας να 
ανταποκριθούμε  στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες του ευρύτερου εκπαιδευτικού 
χώρου, διοργανώσαμε το Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση 
STE(A)M».  

Η διοργάνωση 
Η παρούσα έκδοση αφορά στο περιεχόμενο των εργασιών του Πανελληνίου και Διεθνούς 
Συνεδρίου με τίτλο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» που πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία, από την Παρασκευή 07/05/21 έως την Κυριακή 09/05/21, διαδικτυακά, 
επειδή  οι υγειονομικές συνθήκες δεν επέτρεψαν τη δια ζώσης διεξαγωγή του. Το Συνέδριο 
τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ. 
37527/ΓΔ4/2-4-2021). Συνδιοργανώθηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων "Διόφαντος" (Ι.Τ.Υ.Ε.) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Την 
Επιστημονική ευθύνη του Συνεδρίου είχαν οι Δρ. Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής Ε.Α.Π. και 
Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης, Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας. Το 
Συνέδριο υποστηρίχθηκε από την Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, την Εθνική Υπηρεσία 
Υποστήριξης της δράσης eTwinning, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, την Ελληνική 
Εκπαιδευτική Ένωση S.T.E.M. (E3STEM), την Ελληνογερμανική Αγωγή, καθώς και από 
άλλα 14 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. από όλη την Ελλάδα (1ο Κεντρικής Μακεδονίας, 1ο Ιονίων Νήσων, 1ο 
Νοτίου Αιγαίου, 2ο Βορείου Αιγαίου, 2ο Κεντρικής Μακεδονίας, 2ο Νοτίου Αιγαίου, 3ο 
Αττικής, 4ο Αττικής, 5ο Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Θεσσαλίας, Κρήτης, 
Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας). Επιπλέον, το Συνέδριο υποστηρίχθηκε από τη Διεθνή 
Κοινότητα Εκπαιδευτικών Scientix, το έργο “STEAMonEdu: Competence development of 
STE(A)M educators through on line tools and communities” και τα έργα “STEAM-IT”, 
“CHOICE” & “GEMIN”. Τις εργασίες του Συνεδρίου χαιρέτησαν ο κ. Αλέξανδρος Κόπτσης, 
Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής,  
εκπροσωπώντας την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και εκ μέρους των 
διοργανωτών, οι κκ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 
Δυτικής Ελλάδας, Μιχάλης Παρασκευάς, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και 
Αναπληρωτής Διευθυντής του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» και Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, 
Καθηγητής και Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Ε.Α.Π. Μεταξύ των άλλων 
συμμετεχόντων, έκαναν παρεμβάσεις η κ. Νικολέττα Γιαννούτσου από το Κοινό Ερευνητικό 
Κέντρο (JRC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κ. Agueda Gras-Velazquez από το European 
Schoolnet και την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Scientix, ο κ. Σοφοκλής Σωτηρίου, Υπεύθυνος 
Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής, η κ. Αλεξάνδρα Παπανικολάου, 
Υπεύθυνη Προγραμμάτων Κοινωνικής Προσφοράς της Vodafone Ελλάδος, ο κ. Σαράντος 
Ψυχάρης, Καθηγητής στην ΑΣΠΑΙΤΕ και Πρόεδρος της Ε3ΣΤΕΜ, ο κ. Τάσος Μικρόπουλος, 
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Προέδρος της ΕΤΠΕ και ο κ. Κωνσταντίνος 
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Καλοβρέκτης, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Συντονιστής της Επιστημονικής 
Επιτροπής STEAM του ΕΛ/ΛΑΚ.  

Στόχοι 

Οι στόχοι του συνεδρίου ήταν να αναλυθούν οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις σχετικά 
με την εκπαίδευση STE(A)M, να παρουσιαστούν ερευνητικές εργασίες και καλές διδακτικές 
πρακτικές και να διερευνηθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης τους στην εκπαιδευτική πράξη, 
και να συζητηθούν προβληματισμοί και προοπτικές που προκύπτουν από την εφαρμογή της 
προσέγγισης STE(A)M. 
Οι ομιλίες επιστημόνων με διεθνή αναγνώριση, που προσεκλήθησαν να καταθέσουν τις 
απόψεις τους, έδωσαν τη δυνατότητα στους/στις συνέδρους να ενημερωθούν για τη 
STE(A)M διάσταση της Πολυπλοκότητας και της Κβαντικής Υπολογιστικής και τις 
δυνατότητες εφαρμογής που παρέχουν στην εκπαίδευση STE(A)M το Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων (ΙοΤ) και η Εναέρια Ρομποτική (drones), για τη σημασία της Υπολογιστικής 
Σκέψης και της Ενοποιημένης Προσέγγισης αλλά και για το ρόλο του Ανοικτού Σχολείου 
στην εκπαίδευση STE(A)M, την προοπτική της Κοινωνικής Δικαιοσύνης στην εκπαίδευση 
STE(A)M και για τις διαφορετικές καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις μετασχηματισμού 
της διδασκαλίας. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές STE(A)M για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, να 
εκπαιδευτούν σε νέες τεχνολογίες (Arduino, App Inventor κα) σε ποικίλα  πεδία εφαρμογής 
(Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ενέργεια, Τέχνη, Ελληνική Επανάσταση, Origami κ.α.) της 
εκπαίδευσης STE(A)M, να προβληματιστούν σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και να 
πληροφορηθούν για τα διεθνή έργα STEAMonEdu, STEAM-IT, CHOICE κ.ά.,  καθώς και 
για τα προγράμματα της δικτύωσης eTwinning και της πλατφόρμας Scientix.  

Συμμετοχή 

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου διεξήχθησαν 7 παράλληλες συνεδρίες διαρθρωμένες σε 15 
θεματικές ζώνες. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι ομιλητές/ριες πραγματοποίησαν 11 πολύ 
ενδιαφέρουσες ομιλίες σχετικά με καινοτόμες προσεγγίσεις. Συνολικά 6.100 σύνεδροι είχαν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 54 εισηγήσεις, 52 
διδακτικές πρακτικές, 30 ειδικές εργαστηριακές και επιμορφωτικές συνεδρίες και 
εργαστήρια. Στο πλαίσιο της συζήτησης των 13 Στρογγυλών Τραπεζιών αναδύθηκε η 
διασύνδεση της προσέγγισης STEAM με το παιχνίδι, τον πολιτισμό, την ιστορία, την τέχνη, 
την αλγοριθμική συμβουλευτική και την ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας και καινοτομίας, 
ενώ τέθηκαν ζητήματα για την ανοικτότητα της STE(A)M, τα κίνητρα συμμετοχής και την 
καριέρα στο πεδίο. Δύο Στρογγυλά Τραπέζια πραγματοποιήθηκαν για την επέτειο των 
διακοσίων (200) χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Το ένα απ’ αυτά 
πραγματοποιήθηκε στην ιστορική βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας δια ζώσης, για 
συμβολικούς λόγους, τιμώντας τον Νεοέλληνα Διαφωτιστή Κ. Νικολόπουλο.  Η καθημερινή 
συμμετοχή στις ψηφιακές αίθουσες του συνεδρίου ήταν περίπου 3.100 άτομα, ενώ 
πραγματοποιούνταν ταυτόχρονη  μετάδοση από κανάλια του YouTube. Κάποιες από τις 
καταγραφές των συνεδριών έχουν αναρτηθεί στο κανάλι YouTube του Συνεδρίου 
(https://steamonedu.eu/el/steam2021conference/) και του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
(https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/2216).  
Την Παρασκευή 7 Μαΐου βραβεύτηκαν σε ειδική συνεδρία οι καλύτερες φωτογραφίες και 
πρακτικές εκπαίδευσης STE(A)M με τη χορηγία της Vodafone Ελλάδας και του 
προγράμματος Generation Next. Κατά το κλείσιμο του συνεδρίου,  την Κυριακή 9 Μαΐου, 
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απονεμήθηκε από τον Καθηγητή Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα, Πρόεδρο του Ε.Α.Π., με τη 
χορηγία του Ε.Α.Π. το Βραβείο Καλύτερης Επιστημονικής Εργασίας, στην εισήγηση των Σ. 
Κοτρέτσου, Ε. Κοντογούρη, Γ. Ρέππα και Π. Θεοφανίδου, με τίτλο: «200 Years since the 
Greek Revolution-200 Years Paper: a STEAM Scenario». Στο Συνέδριο εντάχθηκαν μουσικές 
παρεμβάσεις από την Φιλαρμονική Γαστουρίου Κέρκυρας «Ομόνοια», με αρχιμουσικό τον 
κ. Σ. Ράλλη και μουσικά σύνολα σχολείων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα εμβόλιμα 
σύντομα βίντεο των σχολείων που απέσπασαν τα κολακευτικά σχόλια του κοινού.  

Αξιολόγηση 

Η αποτίμηση του συνεδρίου ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντική. Στα ερωτηματολόγια 
αξιολόγησης που συμπληρώθηκαν από τους/τις σύνεδρους, το 96% των 
συμμετεχόντων/ουσών δήλωσαν ότι ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες τους από το συνέδριο 
και ότι απέκτησαν νέες και ουσιαστικές γνώσεις. Ειδικότερα, τα σχόλια των συνέδρων 
ανέδειξαν την ανάγκη να υπάρξει συνέχεια και συστηματικότητα στη διοργάνωση  
ανάλογων εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και επιστημονικών δράσεων. 

Συμπεράσματα και προοπτικές 

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως προοπτικές για την 
εκπαίδευση. Ειδικότερα: 
-Τα μαθησιακά περιβάλλοντα του μέλλοντος οφείλουν να είναι  διεπιστημονικά, 
μαθητοκεντρικά και εξατομικευμένα. Οι μαθητές/ριες είναι σημαντικό να έχουν τη 
δυνατότητα να κατευθύνουν και να ρυθμίζουν τη διερευνητική τους μάθηση σε σύγχρονα 
και πολύπλοκα πλαίσια,  ακολουθώντας προσωπικό ρυθμό και πορεία  ενώ ταυτόχρονα 
μπορούν να διαμορφώνουν κοινότητες μάθησης και πρακτικής.  
-Η ισότητα και η συμπερίληψη είναι σημαντικοί άξονες για τη δημιουργία ισότιμων 
μαθησιακών πλαισίων που μπορούν να εμπλουτίσουν την εκπαίδευση STE(A)M. Η 
παρατήρηση της υποεκπροσώπησης μαθητών/ριών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στις 
εκπαιδευτικές ομάδες STE(A)M και στους STE(A)M χώρους εργασίας, αποδεικνύει ότι η 
υιοθέτηση παιδαγωγικών καινοτομιών  δεν αποτελεί εχέγγυο ισότιμης πρόσβασης στις 
διαδικασίες STE(A)M. Η συμπερίληψη  και η προσβασιμότητα στην  STE(A)M εκπαίδευση 
δεν μπορεί να ιδωθεί ως ανεξάρτητο θέμα από το ευρύτερο κοινωνικό και παιδαγωγικό 
πλαίσιο, αλλά αποτελεί ζητούμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
-Η ανάδειξη νέων επιδιωκόμενων δεξιοτήτων για την εκπαίδευση και αγορά εργασίας του 
μέλλοντος  φέρνει αλλαγές στο αντικείμενο και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας. Η 
ψηφιακή προσβασιμότητα κάνει ικανούς/ες τους/τις  μαθητές/ριες να βρίσκουν λύσεις στα 
πραγματικά προβλήματα που ξεπερνούν τα όρια του σχολείου τους και τους/τις  
ενδυναμώνει να αξιοποιούν τη δική τους γνώση στην καθημερινότητά τους. Η επιπρόσθετη 
αξία που προσφέρει η τεχνολογία είναι να επηρεάζει τη  μάθηση και να παρέχει τα εργαλεία 
για τη βελτίωση της έρευνας, της διδασκαλίας και της μάθησης. 
Στην παρούσα συγκυρία, η συζήτηση για το STE(Α)M στην εκπαίδευση συνδέεται με μία 
ευρύτερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο. Οι εργασίες του συνεδρίου βρίσκονται στον πυρήνα του 
προβληματισμού και των αναλύσεων που αφορούν στον τρόπο που το σχολείο καλείται να 
ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις και στην υπέρβαση της οικονομικό-κοινωνικής 
κρίσης. 
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Ο παρών τόμος 

Μετά την τυφλή κρίση των εργασιών από δύο ανεξάρτητους κριτές έγιναν αποδεκτές 147 
εργασίες για να παρουσιαστούν στο συνέδριο και για να συμπεριληφθούν στον παρόντα 
τόμο των ηλεκτρονικών πρακτικών του συνεδρίου. Ο αριθμός των εργασιών ανά κατηγορία 
που περιέχονται είναι: 

11 ομιλίες προσκεκλημένων ομιλητών, 
52 εισηγήσεις,  
50 διδακτικές πρακτικές 
15 ειδικές συνεδρίες (εργαστηριακές συνεδρίες, στρογγυλές τράπεζες και 5 επιμορφωτικές 
συνεδρίες). 

Ευχαριστίες 

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους/τις εισηγητές/τριες του συνεδρίου γιατί αποτέλεσαν 
πηγή έμπνευσης για τους/τις συναδέλφους τους και για τη συμβολή τους στην παρούσα 
έκδοση. Εκφράζουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στην Επιστημονική, στην Οργανωτική 
επιτροπή, στους συνεργάτες και τις συνεργάτιδές μας από όλη τη χώρα καθώς και στην 
Τεχνική Ομάδα για την καθοριστική υποστήριξη που παρείχαν για την επιτυχία αυτής της 
διοργάνωσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους/ες όσοι/ες παρακολούθησαν  το Συνέδριο για 
τη συμμετοχή τους και τη συμβολή τους  στη συζήτηση και στην ανταλλαγή απόψεων και 
προβληματισμού. Η συμμετοχή τους επιβεβαιώνει το ειλικρινές ενδιαφέρον των 
εκπαιδευτικών  για την προσέγγιση STE(A)M και τις προοπτικές που δημιουργεί. 
 
Πάτρα, Νοέμβριος 2021 

Αχιλλέας Καμέας 
Σπύρος Παπαδάκης 
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Επιτροπές 

Συντονιστική Επιτροπή 
● Καμέας Αχιλλέας, Καθηγητής ΕΑΠ 
● Παπαδάκης Σπυρίδων, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτ. Ελλάδας 
● Ανταμπούφης Νικόλαος, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης 
● Βέτσιος Ελευθέριος, Οργανωτικός Συντονιστής του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας 
● Γκίνη Αικατερίνη, αν. Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου 
● Γκινούδη Αθηνά, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
● Ευθυμιοπούλου Αγαπούλα, αν. Οργανωτική Συντονίστρια 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
● Ζάγκα Ελευθερία, Οργανωτική Συντονίστρια 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 
● Καπανιάρης Αλέξανδρος, Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής ΠΕ86 ΠΕ.Κ.Ε.Σ Θεσσαλίας 
● Καράμηνας Ιγνάτιος, Οργανωτικός Συντονιστής 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής 
● Μαρκαντώνης Χρίστος, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ Στερεάς Ελλάδας 
● Μπαλωμένου Αθανασία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτικής Ελλάδος 
● Παρασκευάς Μιχάλης, Δ/ντής της Δ/νσης ΠΣΔ και Δικτυακών Τεχνολογιών, Αν. 

Καθηγητής Παν/μίου Πελοποννήσου 
● Παχή Όλγα, Οργανωτική Συντονίστρια 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων 
● Συρρής Ιωάννης, Οργανωτικός Συντονιστής 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Βορείου Αιγαίου 
● Τσαβαλά Ειρήνη, Οργανωτική Συντονίστρια 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Νοτίου Αιγαίου 
● Φατσέα Αδαμαντία, αν. Οργανωτική Συντονίστρια, Σ.Ε.Ε. Αειφορίας 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ 

Νοτίου Αιγαίου 
● Χριστοπούλου Ευσταθία (Έφη), Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής 
● Ψυχάρης Σαράντος, Πρόεδρος Ελληνικής Εκπ/κής Ένωσης STEM, Καθηγητής 

ΑΣΠΑΙΤΕ Παιδαγωγικού Τμήματος 

Οργανωτική Επιτροπή 
● Καμέας Αχιλλέας, Καθηγητής ΕΑΠ 
● Παπαδάκης Σπυρίδων, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας 
● Ανδρέου Ελένη, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ79 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
● Ανταμπούφης Νίκος, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας 

& Θράκης 
● Αντωνοπούλου Ζωή, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
● Ασημακόπουλος Γεώργιος, Δ/ντής Γενικού Λυκείου Βασιλακίου 
● Βασιλείου Κλεοπάτρα, Δ/ντρια Δ/ση Π/θμιας Εκπ/σης Άρτας 
● Βέλκου Βασιλική, Σ.Ε.Ε. ΠΕ60 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου 
● Βεργόπουλος Δημήτριος, Εκπ/κός Πληροφορικής ΠΕ86 
● Βετσόπουλος Απόστολος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας 
● Βούλγαρης Σταμάτιος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Β. Αιγαίου 
● Γαριού Αγγελική, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας 
● Γεωργακοπούλου Άννα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ07 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας 
● Γιαννακογεώργου Όλγα, Υπεύθυνη Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης 

Μεσολογγίου 
● Γκουρνέλου Αδαμαντία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ05 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας 
● Γλέζου Κατερίνα, Εκπ/κός ΠΕ86 Πληροφορικής & ΠΕ04 - Φυσικών Α΄ Αρσακείου 

Λυκείου Ψυχικού 
● Δρογίδης Δημήτριος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου 
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● Ευκαρπίδης Πολυχρόνιος, Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 1ου 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 

● Ζέρβας Κωνσταντίνος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 1ου & 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου 
● Ζησιμόπουλος Δημήτριος, Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπ/σης, 

Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
● Ζουγανέλη Άννα, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ70 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
● Καζάνης Νεκτάριος, Εκπ/κός ΠΕ 83 Ηλ/γος & ΠΕ 04.05 Γεωλόγος 1oυ ΕΠΑΛ 

Ναυπάκτου 
● Καλογιάννη Ολυμπία Χριστίνα, Εκπ/κός ΠΕ06 Παιδικά χωριά SOS 
● Καμήλος Νικόλαος, Οργανωτικός Συντονιστής 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 
● Καραμανλή Θεοδώρα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ80 ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας 
● Καράμηνας Ιγνάτιος, Οργανωτικός Συντονιστής 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
● Καρατράντου Ανθή, Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής 

Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών 
● Καριμπίδης Διονύσιος, Εκπ/κός Πληροφορικής και Εκπ/κής Ρομποτικής Ιδ. 

Π/βάθμιας Εκπ/σης 
● Κατσίμπελης Αθανάσιος, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Σκουροχωρίου 
● Κιουτσούκη Παγώνα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ07 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
● Κωσταρά Ευφροσύνη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας 
● Λίλλη Μόνικα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ08 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
● Λοϊζίδου Λάουρα, Σ.Ε.Ε. Εκπ/σης για την Αειφορία 
● Μαρκαντώνης Χρίστος, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας 
● Μαστρογιάννης Αλέξιος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας 
● Μπαλωμένου Αθανασία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας 
● Μπελτέ Ουρανία- Αναστασία, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ87 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
● Μποέμη Παναγιώτα (Νάγια), Σ.Ε.Ε. ΠΕ91 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΠΕ 91 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
● Μπούτσκου Ευαγγελία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 
● Νικολακοπούλου Αικατερίνη, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ70 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττική 
● Νικολούδη Τριανταφυλλιά, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας 
● Παρασκευάς Απόστολος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 
● Πάσχου Αγγελική, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Β. Αιγαίου 
● Ποζίδου Στολτίδου Χρυσούλα, Κοινωνική Λειτουργός, Νοσοκομείο 
● Πομώνης Γεράσιμος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ80 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας 
● Προβελέγγιος Πέτρος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου 
● Ρογδάκη Αγλαΐα, Εκπ/κός ΠΕ89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών, 2ου ΕΠΑΛ Πάτρας 
● Ρούσου Μαρία, Εκπ/κός ΠΕ70 Πειραματικού Σχολείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης 
● Σαρλή Έλενα, Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας 
● Σεμιτέκος Δημήτριος, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας 
● Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 
● Σουτόπουλος Νικόλαος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου 
● Συρρής Ιωάννης, Οργανωτικός Συντονιστής 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου 
● Σωτηρίου Σοφία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου 
● Τουρκάκη Διονυσία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας 
● Τσακαλογιάννη Γεωργία, Εκπ/κός ΠΕ86, Τεχνική Υποστήριξη ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. 

Ελλάδας 
● Τσαπάρα Μαρία, Νηπιαγωγός ΠΕ60 2ου ΝΓ Περάματος Αττικής 
● Τσερμπάκ Κύριλλος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 
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● Φατσέα Αδαμαντία, αν. Οργανωτική Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Ε. Αειφορίας 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου 
Αιγαίου 

● Φωτεινόπουλος Γεώργιος, Δ/ντής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Ηλείας 
● Φώτη Παρασκευή, Σ.Ε.Ε. ΠΕ60 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
● Φωτιάδου Γλυκερία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
● Χριστοπούλου Ευσταθία, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ70 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 

Επιστημονική Επιτροπή 
● Αζέλης Αγαθοκλής, Εκπ/κός ΠΕ02 Φιλόλογος, Δ/ντής 7ου Γενικού Λυκείου 

Τρικάλων 
● Αμανατίδης Νικόλαος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 
● Αναστασάκης Νικόλαος, Υπεύθυνος Δομής ΕΚΦΕ Χανίων 
● Βεργόπουλος Δημήτρης , Εκπ/κός ΠΕ86 Πληροφορικής 
● Βέτσιος Ελευθέριος, Οργανωτικός Συντονιστής του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας 
● Βετσόπουλος Απόστολος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
● Γαριού Αγγελική, Σ.Ε.Ε.04 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
● Γεωργακοπούλου Άννα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ07 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
● Γκουρνέλου Αδαμαντία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ05 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
● Γλέζου Κατερίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 Πληροφορικής & ΠΕ04 - Φυσικών Α΄ 

Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού 
● Γρίβας Κωνσταντίνος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου 
● Δερμιτζάκη Ειρήνη, Υπεύθυνη 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου -Φυσικό 
● Δρογίδης Δημήτριος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου 
● Ζαχαράκης Ιωάννης, Καθηγητής Παν/μίου Πελοποννήσου, Ηλ/γων Μηχ/κών και 

Μηχ/κών Υπολογιστών 
● Ζαχαροπούλου Κυριακή, Σ.Ε.Ε. ΠΕ79 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου 
● Θεοδωρίδου Σοφία, Διευθύντρια Γυμνασίου Σκύδρας, Επισκέπτρια διδάσκουσα στο 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής 
● Ιωάννης Ιωάννου, Καθηγητής Πληροφορικής, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου 
● Ιωσηφίδης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Παν/μίου της Ελλάδας, 

Μηχ/κών Πληρ/κής και Ηλ/κών Συστημάτων 
● Καζάνης Νεκτάριος, Εκπ/κός ΠΕ83 Ηλεκτρολόγος & ΠΕ04.05 Γεωλόγος, 1oυ ΕΠΑΛ 

Ναυπάκτου 
● Καμέας Αχιλλέας, Καθηγητής ΕΑΠ 
● Καπανιάρης Αλέξανδρος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας 
● Καραλή Βασιλική, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
● Καρατράντου Ανθή, Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής 

Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών 
● Κιουτσούκη Παγώνα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ07 Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
● Κατσίμπελης Αθανάσιος, Εκπ/κός ΠΕ70 - Δ/ντής Δημοτικού Σχολείου 

Σκουροχωρίου Ηλείας 
● Κίτσος Παρασκευάς, Αναπληρωτής καθηγητής Παν/μίου Πελοποννήσου, Τμ. 

Ηλ/γων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών 
● Κολέζα Ευγενία, Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών, Τμ. Επιστημών της Εκπ/σης και 

Κοινωνικής Εργασίας 
● Κοντός Νικόλαος, Αναπληρωτής Εκπ/κός ΠΕ86, Π/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας 
● Κοτρέτσου Σταματία, Δ/ντρια ΓΕΛ Ανδρίτσαινας 
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● Κουτρομάνος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού 
Παν/μίου Αθηνών, ΠΤΔΕ 

● Κωσταρά Ευφροσύνη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
● Κωτσάνης Ιωάννης, Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός και Μηχ/κός Υπολογιστών, Υπεύθυνος 

Τμ. Ποιότητας και Τμ. Έρευνας & Καινοτομίας των Εκπαιδευτηρίων Δούκα 
● Λαζακίδου Γεωργία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου 
● Λιακοπούλου Ευστρατία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου 
● Λοϊζίδου Λάουρα, Σ.Ε.Ε. Εκπ/σης για την Αειφορία 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου 
● Λίλλη Μόνικα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ08 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
● Λούμπας Δημήτριος, Εκπ/κός ΠΕ86, Καθηγητής Μαθήματος Εκπαιδευτικής 

Τεχνολογίας, Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Πελοποννήσου (Άργος) 
● Μανούσου Ευαγγελία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
● Μαστρογιάννης Αλέξιος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
● Μαυρουδή Άννα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Norwegian University of Science and 

Technology (NTNU) 
● Μικρόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων, ΠΤΔΕ 
● Μπαλωμένου Αθανασία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
● Μποέμη Παναγιώτα (Νάγια), Σ.Ε.Ε. ΠΕ91 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
● Μπράτιτσης Θαρρενός, Καθηγητής Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγικού 

τμήματος Νηπιαγωγών 
● Νάκος Κωνσταντίνος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
● Νικολακοπούλου Αικατερίνη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
● Ντούλια Αθηνά, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
● Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Τμ. Επιστημών της 
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Revolution-200 Years Paper: a STEAM Scenario 189 
Music and STEM. Multiple sides of the same coin 202 
Η εκπαίδευση STEAM και τα μηνύματα αειφορίας της Ελληνικής Επανάστασης του  
1821 για το σήμερα και το μέλλον μέσα από τα «Οράματα και Θάματα» του 
Στρατηγού Μακρυγιάννη 221 
Η αξιοποίηση της ζωγραφικής στη διδακτική και ερμηνεία της ιστορίας μέσω 
σύγχρονων πολυμέσων 232 
Οι έννοιες της μεταβολής και της αλλαγής στην ιστορική γραφή και αφήγηση: Η 
ελληνική επανάσταση και οι μεταρρυθμίσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 239 
Η σχεδίαση ενός ποιοτικού μαθήματος STEAM με συμπερίληψη της αποκλίνουσας 
σκέψης 251 
Αξιοποίηση της τέχνης: Εργαλείο ανάπτυξης εκπαίδευσης STE(A)M στον 21ο 
αιώνα. Απόψεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ν. Αχαΐας 260 
STEM/STEAM στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο και Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική 
Πολιτική. Μια συγκριτική αναφορά στην Ελλάδα και Κύπρο 272 
Έλεγχος διαφοράς επίδοσης μεταξύ φύλων στη διδασκαλία εννοιών Τεχνολογίας 
και Μηχανικής στην πρώτη σχολική ηλικία στο πλαίσιο ενός προγράμματος 
Ρομποτικής 282 
Τα Μαθηματικά στο STE(A)M: Μία πρόταση διδασκαλίας για το Δημοτικό Σχολείο.
 293 
Η σημασία του STEAM και της πράσινης εκπαίδευσης στο δημοτικό. 302 
STEAM, Παιδαγωγική του Ελεύθερου Χρόνου και Μετανεωτερικότητα. Η Μελέτη 
περίπτωσης «Γκολ στον Κορονοϊό» 310 
Προσεγγίζοντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και την ένταξη των ΤΠΕ στη 
διδασκαλία των STEM επιστημών στην Ελλάδα (1984-2006 & 2020-2021) 
(Curricular approach) 332 
Φιλοσοφία, δυνατότητες & προκλήσεις των MOOCs για τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση - Το παράδειγμα του CHOICE 343 
OpenScience Hub: Ένας νησιωτικός πυρήνας STEM που βασίζεται στο Open 
Schooling 351 
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Αναπαραστάσεις της Τέχνης για την Επανάσταση του 1821: Μια προσέγγιση 
STEAM 734 
Γνωρίζοντας τον Νεοέλληνα Διαφωτιστή Κωνσταντίνο-Αγαθόφρων Νικολόπουλο 
(1786 - 1841) και τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας μέσω της 
εκπαιδευτικής προσέγγισης STEAM 738 
200 Χρόνια χαρτί: Σχεδιάζοντας ένα STEAM διδακτικό σενάριο με αφορμή 
χειρόγραφα της Ελληνικής Επανάστασης της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης της 
Ανδρίτσαινας 741 
Θερινό Σχολείο 2021 Μύθος-Αγώνας-Επανάσταση, 1821-2021 744 
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Επιδιώκοντας την κοινωνική δικαιοσύνη στην 
εκπαίδευση STEAM 

 

Δρ. Μανόλης Γουάλλες 
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ιδρυτής και Διευθυντής του ΓΑΒ LAB - Ερευνητικό 
Εργαστήριο Γνώσης & Αβεβαιότητας 

Περίληψη 

Η εκπαίδευση STEAM είναι ένας πολύ ευρύς τομέας, αλλά στην Ελλάδα συνδέεται κυρίως 
με την εκπαιδευτική ρομποτική. Ως εκ τούτου, το κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για 
την εκτεταμένη εφαρμογή της, καθώς είναι σχεδόν αδύνατο για κάθε σχολείο να διαθέτει 
τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Αλλά ακόμη και σε σχολεία που διαθέτουν τον εξοπλισμό, ένας 
μικρός αριθμός μαθητών επιλέγεται να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα ρομποτικής, με 
σκοπό να συμμετάσχει σε κάποιο διαγωνισμό, ενώ ο υπόλοιπος σχολικός πληθυσμός δεν 
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Η επίδραση του ΙοΤ , των ανοικτών τεχνολογιών και 
των ανοικτών χώρων κατασκευών, στο πεδίο της 

εκπαίδευσης και της έρευνας στο STE(A)M για όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες 

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης 
Διδάσκων ΠΔ407 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & Συντονιστής της Επιστημονικής Επιτροπής 

STEAM του ΕΛ/ΛΑΚ 

Περίληψη 

Σκοπός της εισήγησης είναι η ανίχνευση των πλεονεκτημάτων των ανοιχτών τεχνολογιών 
και της διάχυτης υπολογιστικής διάδρασης στο περιβάλλον μέσω του διαδικτύου των 
πραγμάτων (ΙοΤ), στην ενίσχυση της υπολογιστικής σκέψης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων 
μέσω δραστηριοτήτων STE(A)M. Επιταχυντής του παραπάνω πλαισίου στην υλοποίηση των 
πρακτικών (practices) κατά την επιστημολογία STE(A)M αποτελεί ο σχεδιασμός και η 
ενσωμάτωση των ανοικτών χώρων κατασκευών (makerspaces) όπου ο ρόλος τους εκτείνεται 
πέρα από ένα εργαστηριακό περιβάλλον. Τέλος, στόχος της εισήγησης είναι να αναδυθεί η 
ανάγκη γεφύρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την Π/θμια και Δ/θμια εκπαίδευσης 
σε θέματα πρακτικών (practices) για την ενίσχυση του STEAM και της εκπαιδευτικής 
ρομποτικής μέσω των ανοιχτών τεχνολογιών. 

Σύνδεσμος - QR CODE 

https://youtu.be/OhCrxMu-PcA 
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 STEM ή CT-EMS? 

Δρ. Ευγενία Κολέζα 
ekoleza@upatras.gr 

Καθηγήτρια Διδακτικής Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Περίληψη 

Η συνύπαρξη τεσσάρων διαφορετικών πεδίων (Επιστήμη, Μαθηματικά, Μηχανική και Τεχνολογία) σε 
έναν ενιαίο τίτλο (STEM) οδηγεί συχνά σε παρανοήσεις σχετικά με τους στόχους αυτής της μορφής 
εκπαίδευσης. Επιπλέον, τα συνεργαζόμενα πεδία δεν είναι επιστημολογικά ισοδύναμα, ούτε 
ανεξάρτητα σε σχέση με τις διαδικασίες απόκτησης γνώσης και γενικότερα τους επιδιωκόμενους 
στόχους. Τέλος ο διαχωρισμός σε STEM και “STEM στην Εκπαίδευση” δεν είναι σαφής δεδομένου ότι 
εκπαίδευση και χώρος εργασίας συνδέονται άρρηκτα.Στόχος της εισήγησης είναι να αναδείξει τις 
κοινές δεξιότητες και ικανότητες που διατρέχουν τα τέσσερα πεδία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις 
διαδικασίες “μοντελοποίησης” και “σκέψης”. Εστιάζοντας στη σημασιολογία (semantic) μάλλον, παρά 
στο συντακτικό (syntactic) του ακρωνυμίου, προτείνεται και τεκμηριώνεται μια εναλλακτική απόδοση 
(CTEM) της επιθυμητής συνύπαρξης των τεσσάρων πεδίων. 
Εισαγωγή 
Τα Μαθηματικά (M) και η Επιστήμη (S) θεωρούνταν πάντα οι ακρογωνιαίοι λίθοι της 
εκπαίδευσης. Ο προβληματισμός για τη διδασκαλία ειδικά των Μαθηματικών απασχόλησε 
τους ερευνητές τουλάχιστον από το 1908, όταν συστάθηκε στη Ρώμη η πρώτη διεθνής 
επιτροπή μελέτης της διδασκαλίας τους. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, τα Μαθηματικά 
και η Επιστήμη συμπεριλαμβάνονται μαζί με την Τεχνολογία και τη Μηχανική σε ένα 
ακρωνύμιο, που και μόνο ο τρόπος ερμηνείας του έχει εγείρει πολλά ερωτήματα. 
Η άποψή μας είναι ότι το πρώτο βήμα για την απάντηση αυτών των ερωτημάτων είναι να 
προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι βρίσκεται πίσω από αυτό το “όνομα”. 
Το όνομα, λοιπόν, είναι ένα κατά συνθήκη “σημαίνον”. Στο σύνθετο, μάλιστα, όνομα 
S.T.E.M. κανένα συνθετικό του δεν σημαίνει κάτι από μόνο του ξεχωριστά. Ακόμα και το 
αρχικό νόημα της κάθε συνιστώσας του ονόματος ενδέχεται να προσαρμοσθεί προς χάριν 
της συνύπαρξης, με θετικές ή αρνητικές προεκτάσεις. Για παράδειγμα, τα Μαθηματικά στο 
ακρωνύμιο S.T.E.M. δεν αναφέρονται σε μια καθαρά παραγωγική επιστήμη (deductive 
science), στην αφηρημένη επιστήμη των αριθμών , των ποσοτήτων και του χώρου (“The 
abstract science of number, quantity, and space”), Τα Μαθηματικά ως συνιστώσα του 
S.T.E.M. είναι κάτι περισσότερο απο Αλγεβρα, Γεωμετρία και Λογισμό. Μαθηματικά είναι  ο 
θεμέλιος λίθος για τη σταθερή ανάπτυξη της λογικής σκέψης και του συλλογισμού. Στη 
συνύπαρξη με τις άλλες συνιστώσες αναδεικνύεται περισσότερ ο ρόλος τους ως «γλώσσα» 
για τη Μηχανική και την Επιστήμη και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε διαδικασίες 
μαθηματικής μοντελοποίησης.    

Γιατί η εκπαίδευση STEM είναι τόσο δύσκολο να προσδιοριστεί;  

Ένας από τους λόγους είναι ότι υπάρχει τεράστιο χάσμα μεταξύ Σύνταξης και 
Σημασιολογίας. Η Σύνταξη (Syntax) αναφέρεται στη δομή ή στη μορφή της γλώσσας ή του 
μέσου έκφρασης (π.χ. οι τέσσερις συνιστώσες στο ακρωνύμιο STEM), ενώ η Σημασιολογία 
(Semantics) αναφέρεται στο νόημα, πίσω από τη γλώσσα. Υποστηρίζουμε ότι το νόημα που 
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αποδίδουμε στην εκπαίδευση STEM, συνδέεται άμεσα με τους στόχους της, οπότε η 
διερεύνηση των στόχων μπορεί να μας οδηγήσει στην ανάδειξη του νοήματος.  

Ποιοι είναι οι στόχοι της εκπαίδευσης STEM;  

Εξαρτάται από τον βαθμό ενοποίησης των τεσσάρων συνιστωσών:  Disciplinary (οι μαθητές 
μαθαίνουν έννοιες και δεξιότητες της κάθε μίας επιστημονικής περιοχής),  Multidisciplinary 
(οι μαθητές μαθαίνουν έννοιες και δεξιότητες της κάθε μίας επιστημονικής περιοχής, αλλά 
σε σχέση με ένα συγκεκριμένο θέμα), Interdisciplinary (οι μαθητές μαθαίνουν έννοιες και 
δεξιότητες δυο ή περισσοτέρων επιστημονικών περιοχών που συνδέονται στενά μεταξύ τους, 
ώστε να εμβαθύνουν στη μελέτη τους), Transdisciplinary (με αφορμή μια πραγματική 
κατάσταση, ένα πραγματικό πρόβλημα ή ένα project οι μαθητές εφαρμόζουν γνώσεις και 
δεξιότητες από δυο ή περισσότερες επιστημονικές περιοχές). 

Αυτά τα επίπεδα ενοποίησης εξελίσσονται από τη γνώση ή –στην καλύτερη περίπτωση- από 
τη βαθιά κατανόηση του περιεχομένου των Μαθηματικών και της Επιστήμης με τη βοήθεια 
της Τεχνολογίας και της Μηχανικής (κάτι όχι και τόσο πρωτότυπο ως εκπαιδευτικός 
στόχος), από την ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων, από την ικανότητα 
ανάλυσης μη καλά δομημένων καταστάσεων, από την κριτική και δημιουργική ικανότητα. 

Πιο συγκεκριμένα, για να είναι κάποιος ικανός να διαχειριστεί διεπιστημονικά ένα ζήτημα 
σε όλο και μεγαλύτερο βάθος (:σε διαφορετικά επίπεδα), και σε διάφορά πλαίσια, πρέπει να 
γνωρίζει καλά τις συνιστώσες της διεπιστημονικής συμβίωσης. Και αντίστροφα, μέσα απο 
διεπιστημονικές εφαρμογές η κατανόηση κάθε μιας απο τις συνιστώσες αυξάνει. Για 
παράδειγμα Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να  “…develop in-depth understanding of 
core mathematics content and processes within STEM experiences» (English 2016, p.4) 

 Εντούτοις, όποια κι αν είναι τα θεωρητικά κείμενα περί «ενοποίησης», η πραγματικότητα 
στην εκπαίδευση -στα περισσότερα από τα σχολεία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση- είναι να αποκαλούμε εκπαίδευση STEM:   

• την εκπαίδευση στα Μαθηματικά ή τη Φυσική/ Χημεία/ Βιολογία με κάποιες 
διεπιστημονικές επιφανειακές συνδέσεις (πράγμα που γινόταν συχνά και στο παρελθόν). 

• την υλοποίηση κάποιων project  κατά κανόνα Ρομποτικής,  που διαμορφώνουν 
τους «μικρούς μηχανικούς» του μέλλοντος. 

Ιδιαίτερα οι δράσεις Ρομποτικής έχουν αναδειχθεί ως οι κατ’ εξοχήν δράσεις STEM, στοιχείο 
όχι απαραίτητα αρνητικό, όπως θα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Προκύπτει, επομένως, το 
εύλογο ερώτημα: πόσο ρεαλιστικό είναι στο πλαίσιο του υπάρχοντος εκπαιδευτικού 
συστήματος να σχεδιάσουμε ένα νέο αντικείμενο διδασκαλίας, μια νέα διεπιστημονική 
πειθαρχία (an emerging interdisciplinary discipline), ένα ενδεχομένως υβριδικό σε σχέση με 
τον τρόπο εκφοράς του «μάθημα» α) με τις δικές του έννοιες β) τις δικές του διαδικασίες 
αναζήτησης της γνώσης και γ) τον ιδιαίτερο δικό του τρόπο σκέψης; Δεν φαίνεται πολύ 
ρεαλιστικό. 
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Σε πρακτικό επίπεδο, στην πρωτοβάθμια και κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
φαίνεται μάλλον ακατόρθωτο λόγω της ανελαστικότητας του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος και της αδυναμίας των εκπαιδευτικών να συνεργαστούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος σπουδών. Σε κάποιες χώρες αυτή η συνεργασία αυτή θεωρείται αυτονόητη. 
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ιαπωνίας με τη δημιουργία της «Μελέτης 
Μαθήματος (Lesson Study). Στην Ελλάδα, όμως, το «σύνδρομο της κλειστής τάξης» είναι 
αποτρεπτικός παράγοντας της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών. Στην καλύτερη 
περίπτωση, η επιθυμητή ενσωμάτωση των συνιστωσών του S.T.E.M. θα μπορούσε να 
επιτευχθεί  μέσω υποχρεωτικών project που θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται από 
ομάδα εκπαιδευτικών των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων. Ακόμη, όμως, και αυτή η 
λύση θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί. Σύμφωνα με τον Taylor (2016), ο σχεδιασμός υψηλού 
επιπέδου δραστηριοτήτων που άπτονται διαφορετικών γνωστικών περιοχών μπορεί να 
είναι “τρομακτικός” για τους εκπαιδευτικούς. Κι αυτό, γιατί απαιτεί απο αυτούς ικανότητες 
σύνδεσης των επιστημονικών κλάδων μέσα σε κατάλληλα επιλεγμένα πλαίσιο και 
κατάλληλη παρακίνηση των μαθητών (Dare, Ellis, & Roehrig, 2018). 

Τι συμβαίνει στην περίπτωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;  

Ποιοι παράγοντες εμποδίζουν, όμως, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου πανεπιστημιακού 
τμήματος STEM ή έστω την ύπαρξη ενός πτυχίου STEM,  με αποφοίτους που θα έχουν 
παρακολουθήσει ένα «ενοποιημένο πρόγραμμα σπουδών»; Οι έρευνες αναδεικνύουν τη 
δυσκολία του εγχειρήματος με σημαντικότερα εμπόδια την έλλειψη χρόνου και 
παιδαγωγικής γνώσης των διδασκόντων. Εντούτοις, οι λύσεις που προτείνονται δεν είναι 
ανέφικτες. Κάθε  πανεπιστημιακό τμήμα θα μπορούσε να έχει ένα τουλάχιστον Project 
STEM και να δημιουργηθεί έτσι μια λίστα από παιδαγωγικές στρατηγικές στο πλαίσιο της 
φιλοσοφίας του STEM, που να συνδέονται άμεσα με του στόχους του Τμήματος (Shadle, S. 
E. et al.2017).  

Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι, μετά από τόσα χρόνια, το νόημα της εκπαίδευσης 
STEM παραμένει αμφίβολο: “the label still has an ambiguous meaning” (Ortiz-Revilla, J., 
Adúriz-Bravo, A., & Greca, I. M. 2020). Στις περισσότερες χώρες του κόσμου μια 
ολοκληρωμένη εκπαίδευση STEM υλοποιείται μόνο σε μεταπτυχιακό επίπεδο.  

Σε οποιοδήποτε επίπεδο (πρωτοβάθμια/ δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση) κια αν 
επιχειρήσουμε μια ολοκληρωμήνη εκπαίδευση STEM, το βασικό ερώτημα που πρέπει 
καταρχήν να απαντηθεί είναι: Πως πρέπει να γίνει  η επιλογή μαθημάτων με τρόπο ώστε να 
αναδεικνύονται τα κοινά χαρακτηριστικά των συνιστωσών του STEM; Αυτά τα κοινά 
χαρακτηριστικά των συνιστωσών είναι περισσότερα από τις «επιφανειακές» διαφορές τους. 
Η ευρέως διαδεδομένη αντίληψη είναι ότι «υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ 
Μηχανικής ως η δημιουργία τεχνουργημάτων και Επιστήμης ως η αναζήτηση της γνώσης», 
δηλαδή έχουμε το δίπολο: «αλήθεια vs χρησιμότητα», και ότι «ο βασικός στόχος της 
Επιστήμης είναι η δημιουργία γνώσης που εξηγεί, ενώ ο στόχος της Τεχνολογίας είναι η 
κατασκευή αντικειμένων ή διαδικασιών με κάποια κοινωνική λειτουργία» (Ortiz-Revilla, J., 
Adúriz-Bravo, A., & Greca, I. M. 2020). Εντούτοις, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν 
τέτοιου είδους στεγανά. Για παράδειγμα «ο βασικός στόχος της επιστημονικής έρευνας μετά 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν ήταν η ίδια η φύση, αλλά τεχνουργήματα (engineered 
artefacts), όπως αντιδραστήρες, βλήματα, υπολογιστές...» (Toulmin, S.1972). 
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Ένα θεωρητικό εργαλείο που μας βοηθά να υλοποιήσουμε την επιθυμητή ενοποίηση των 
συνιστωσών του STEM (understanding the label STEM as a seamless web of disciplines) 
αναδεικνύοντας τα κοινά τους χαρακτηριστικά είναι το “Family Resemblance Approach” 
(Irzik &Nola  2011). Η βασική ιδέα του ορισμού της “οικογενειακής ομοιότητας”  είναι ότι 
τα μέλη κάθε οικογένειας μπορεί να μοιάζουν μεταξύ τους από ορισμένες απόψεις, αλλά όχι 
σε άλλες.  Οπότε το θέμα είναι να βρούμε με ποιον τρόπο ένα δίκτυο χαρακτηριστικών 
μπορεί να σχηματίσει μια οικογένεια (π.χ. οικογένεια STEM),  βάσει των ομοιοτήτων των 
στοιχείων. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι ο ορισμός μιας έννοιας, η 
οριοθέτηση μιας επιστημονικής περιοχής με όρους ικανών και αναγκαίων συνθηκών 
στερείται σαφήνειας: «δεν υπάρχουν πραγματικοί ορισμοί, γιατί σε κάθε απόπειρα ορισμού 
με όρους ικανών και αναγκαίων συνθηκών, θα βρεθούν αντιπαραδείγματα. (…) Η 
ομοιότητα εξαρτάται από το σε τι εστιάζουμε» (Wittgenstein, L. 1969). 

Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, με βάση αυτό το θεωρητικό εργαλείο, να «χτίσουμε» το STEM 
ως ένα Σύστημα Σκέψης και Πρακτικής (as a cognitive-epistemic “system” of thought and 
practice): 

(Ι) Ως Σύστημα Σκέψης (context of justification) περιλαμβάνει: 

1. έννοιες (concepts/substantive structure) 

2. διαδικασίες συλλογισμού (modes of thinking) 

3. κριτήρια εγκυρότητας/τρόπους αιτιολόγησης/επαλήθευσης της νέας γνώσης (validation 
criteria-syntactic structure).     

 (ΙΙ) Ως Σύστημα Πρακτικής περιλαμβάνει: 

4.διαδικασίες διερεύνησης (processes of inquiry) 

5.ένα πλαίσιο ανάπτυξης αυτών των διαδικασιών διερεύνησης (Δραστηριότητες 
διερεύνησης -context of inquiry) 

Θα αναλύσουμε στη συνέχεια εν συντομία κάθε μία από τις προηγούμενες πέντε 
συνιστώσες- χωρίς να ακολουθήσουμε τη σειρά της αρίθμησης, αλλά με τρόπο που κατά τη 
γνώμη μας ενισχύει την κατανόηση του σκεπτικού μας. 

Σε ό,τι αφορά στα κριτήρια εγκυρότητας (3) (STEM Epistemology), 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, 
στα οποία η νέα γνώση σχετίζεται με ευρετικές (διαδικασίες) 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 αναπτύσσεται. 

Υποστηρίζουμε ότι οι καταλληλότερες δραστηριότητες (5) για την εφαρμογή μιας 
εκπαίδευσης STEM είναι οι Model Eliciting Activities (MEA) (Pertamawati & Retnowati,  
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2019; Flot et al. 2016). Πρόκειται για πραγματικές καταστάσεις/δραστηριότητες, των οποίων 
η διαμόρφωση ακολουθεί συγκεκριμένες αρχές (Κολέζα, 2017). Σημαντικότερη για την 
περίπτωση που εξετάζουμε είναι η αρχή της παρουσίασης και τεκμηρίωσης και η αρχή της 
γενίκευσης. 

Ενδεικτικά, αξίζει να παρατηρήσουμε τον κοινό τρόπο εκφοράς μιας δραστηριότητας ΜΕΑ  
και μιας Διαδικασίας Σχεδιασμού (Engineering Design): και στις δυο διαδικασίες υπάρχει 
ένας πελάτης, ένα άτομο ή μία ομάδα ή μία 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 χρήστη με τρόπο που να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Συνήθως είναι ο πελάτης που δίνει κίνητρα και 
παρουσιάζει το σημείο εκκίνησης για τον σχεδιασμό. Γι 'αυτό,  το πρώτο καθήκον του 
σχεδιαστή είναι να ρωτήσει τον πελάτη για να διευκρινίσει τι πραγματικά θέλει και στη 
συνέχεια να μεταφράσει αυτήν την επιθυμία σε μια μορφή που είναι χρήσιμη για αυτόν ως 
μηχανικό. 

Αν και αυτή η μορφή σκέψης είναι σημαντική για τους μαθητές στον εικοστό πρώτο αιώνα, 
δεν ανήκει στο παραδοσιακό είδος δεξιοτήτων σκέψης, με το οποίο είναι εξοικειωμένοι οι 
δάσκαλοι των Μαθηματικών και των Επιστημών, αφήνοντας ένα κενό στη σχολική 
εκπαίδευση όσον αφορά στην προετοιμασία των μαθητών στο να είναι καινοτόμοι και 
επιτυχημένοι στον σημερινό, εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόσμο. Μπορεί, επίσης, κάποιος να 
αντλήσει δραστηριότητες από την περιοχή των διακριτών Μαθηματικών/Graph Theory), 
την περιοχή των μηχανικών κατασκευών κ.α.  

Οι έννοιες(1) που υπεισέρχονται στην εκπαίδευση STEM ως ένα Σύστημα Σκέψης και 
Πρακτικής, αντλούνται από τις επτά βασικές περιοχές των Cross-cutting concepts (Patterns, 
Stability&Change, Cause & Effect, Scale, Proportion & Quantity, Matter & Energy, Systems, 
Structure & Function), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις έννοιες «κατώφλι» (threshold 
concepts). Οι έννοιες αυτές συναντώνται σε κάθε επιστημονική περιοχή και προκαλούν 
σύγχυση/αμφιβολία/αστάθεια (mental block/troublesome knowledge/‘alien’ knowledge/, 
intellectually absurd) σε πολλούς μαθητές. Όταν οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με αυτές 
τις έννοιες, η ισχύς της υπάρχουσας γνώσης τους αμφισβητείται, αλλά και το πέρασμα στη 
νέα γνώση δεν έχει ακόμα επιτευχθεί (ζώνη επικείμενης ανάπτυξης). 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). 

Ιδιαίτερη έμφαση είναι αναγκαίο να δίνεται όχι μόνο σε έννοιες, αλλά και σε διαδικασίες 
και στάσεις (Threshold dispositions or skills). Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως Soft Skills. 
Οι σημαντικότερες είναι οι: 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 ή ακόμα και να συζητηθούν 
από τους ακαδημαϊκούς. Εντούτοις, στον χώρο εργασίας η αναγνώριση των soft skills  από 
τους πιθανούς εργοδότες απαιτεί μια αρκετά σημαντική αλλαγή στη νοοτροπία. Για 
παράδειγμα, το να  αποδίδεται η ίδια βαρύτητα στην ικανότητα επίλυσης ενός μαθηματικού 
προβλήματος και στη δεξιότητα συνεργασίας στο πλαίσιο μιας ομάδας. 
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Σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες διερεύνησης (4), τα πλέον κατάλληλα για μια εκπαίδευση 
STEM είναι τα συνεργατικά-διερευνητικά περιβάλλοντα, εστιασμένα στην εννοιολογική 
κατανόηση και στην αναπαραστασιακή ευχέρεια (representational fluency) που εκφράζεται 
μέσω δυο διαδικασιών: Επεξεργασία(Treatment) και Μετατροπή Conversion). Η πρώτη 
αφορά διαδικασίες μετασχηματισμού της αναπαράστασης σε μια άλλη στο ίδιο σημειωτικό 
σύστημα και η άλλη διαδικασίες μετακίνησης απο ένα σημειωτικό σύστημα σε ένα άλλο. Τα 
σημειωτικά συστήματα (ή μητρώα αναπαράστασης/registers of representation) που 
ενεργοποιούνται και αξιοποιούνται στις μαθηματικές δραστηριότητες είναι το αλγεβρικό, το 
γραφι(στι)κό, το εικονικό και η φυσική γλώσσα (Duval 2017).  

Η τελευταία- και ίσως η σημαντικότερη- συνιστώσα του STEM ως ένα Σύστημα Σκέψης και 
Πρακτικής, είναι ο τρόπος σκέψης που θέλουμε να αποκτήσουν οι μαθητές (2). Πάνω από 
έναν αιώνα, οι  ερευνητές ασχολήθηκαν με το θέμα της σκέψης. Αντιμετώπισαν τη σκέψη 
κυρίως ως μια διαδικασία στο μυαλό του ατόμου και ανέπτυξαν πολλές καινοτόμες 
προσεγγίσεις και θεωρητικές προοπτικές για τη σύλληψη και τη μελέτη της σκέψης: από μια 
φιλοσοφική σκοπιά, από τη σκοπιά της γνωσιακής επιστήμης, από τη σκοπιά της Επίλυσης 
Προβλήματος. Δυο ιδιαίτερες μορφές σκέψης, που έχουν συζητηθεί σε σχέση με την 
εκπαίδευση STEM, είναι η κριτική και η δημιουργική σκέψη. Θεωρούνται ως γνωστικές 
ικανότητες  που δεν συνδέονται απαραίτητα με μια επιστημονική περιοχή.  Η  βασική 
γνώση θεωρείται απαραίτητη, αλλά όχι επαρκής προϋπόθεση για την ύπαρξη της κριτικής 
σκέψης στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.  

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 τον σχεδιασμό  (Engineering Design), τα 
Μαθηματικά και οι Επιστήμες συνδέονται κι αυτά άμεσα  με τη διαδικασία Σχεδιασμού. Η 
κατ’εξοχήν, όμως, μορφή σκέψης, που συνδέεται με την εκπαίδευση STEM είναι η 
υπολογιστική σκέψη (computational thinking). H Wing (2006) επανεισήγαγε τον όρο 
“computational thinking” στην παράδοση του Papert (2005), με την έννοια ότι δεν πρόκειται 
για μια διαδικασία προγραμματισμού (άρα συνδεδεμένη αποκλειστικά με τους 
υπολογιστές), αλλά για μια θεμελιώδη δεξιότητα για τον καθένα: “To reading, writing, and 
arithmetic, we should add computational thinking to every child’s analytical ability” (Wing 
2006).  Δηλαδή, η υπολογιστική σκέψη είναι ο τέταρτος πυλώνας στη θεμελίωση του 
οικοδομήματος της Σκέψης. Η υπολογιστική σκέψη είναι ένας τύπος αναλυτικής σκέψης 
που έχει πολλές ομοιότητες με τη μαθηματική σκέψη (π.χ. επίλυση προβλημάτων), τη 
μηχανική σκέψη (σχεδιασμός και αξιολόγηση διαδικασιών) και την επιστημονική σκέψη 
(συστηματική ανάλυση). Αν, λοιπόν, θεωρήσουμε ότι η υπολογιστική σκέψη βρίσκεται στον 
πυρήνα, αποτελώντας τον βασικό στόχο της εκπαίδευσης STEM, το ερώτημα που προκύπτει 
είναι: Πως θα την εισάγουμε στους μαθητές; Πως θα την αξιολογήσουμε; Και το 
σημαντικότερο: δεδομένων των δυσκολιών που εκθέσαμε (στην αρχή της εισήγησής μας) ως 
προς την εφαρμογή μιας εκπαίδευσης STEM στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, πως μπορούμε να στηριχθούμε στην υπολογιστική σκέψη ώστε να υπερβούμε 
αυτές τις δυσκολίες; 

Η απάντηση που προτείνουμε είναι: μέσω της ανάδειξης κοινών πρακτικών σε όλες τις 
επιμέρους συνιστώσες του STEM. Αυτές οι κοινές πρακτικές (CT-STEM practices) μπορούν 
να διατυπωθούν ως μαθησιακοί στόχοι για κάθε μια συνιστώσα. Θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι η υπολογιστική σκέψη μπορεί να λειτουργήσει ως ο “δούρειος ίππος”  για την 
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ενσωμάτωση. Αντί να ελπίζουμε σε μια διεπιστημονικότητα που μπορεί να μην εφαρμοσθεί 
ποτέ στα ανελαστικά προγράμματα σπουδών μας,  εισάγουμε τον «πυρήνα» του STEM, 
δηλαδή την υπολογιστική σκέψη, σε καθένα γνωστικό αντικείμενο. Επιγραμματικά, οι 
πρακτικές  αυτές, όπως αναλύονται στο Swanson et al (2019) είναι οι: Data practices, 
Modeling & Simulation practices, Computational problem solving practices και Systems 
Thinking  practices. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης STEM, εστιάζουν 
κυρίως σε δραστηριότητες ρομποτικής. Το βασικότερο πρόβλημα που έχει εντοπισθεί 
σχετικά με αυτήν την επιλογή είναι ότι εστιάζουν κυρίως στο μηχανιστικό κομμάτι της 
δράσης (robot as a programming project), λιγότερο στη συνεργατική μάθηση (robot as a 
learning collaborator) και ελάχιστα στην κατανόηση των εμπλεκόμενων εννοιών (robot as a 
learning focus) (Chevalier et al 2020). Απαιτείται, επομένως, μια μετατόπιση από τη «μια 
λύση» στη γενικευμένη λύση και σε διαδικασίες αφαίρεσης (from “one off” solutions  to 
generalizable solutions). 

Οι τελευταίες μετα-αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ό,τι αφορά στη χρήση της 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (ER) για την ανάπτυξη της C.T. ανέφεραν μόνο τέσσερις έρευνες 
μεταξύ 2006 και 2018  για ηλικίες K-5  και συνολικά 9 για ηλικίες Κ-12. Καθίσταται, 
επομένως, σαφές ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα διερεύνηση των διαδικασιών που 
λαμβάνουν χώρα πριν από τον προγραμματισμό, δηλαδή, πριν ζητηθεί από τους μαθητές 
να μεταφράσουν έναν αλγόριθμο σε γλώσσα προγραμματισμού για την εκτέλεσή του από 
ένα ρομπότ, ιδιαίτερα για τις ηλικίες Κ-12. 

Συνοψίζοντας, η ανάλυση των ζητημάτων σχετικά με την εκπαίδευση STEM που 
προηγήθηκε, και ιδιαίτερα η ανάδειξη της σημασίας της Υπολογιστικής σκέψης οδηγεί στο 
ενδεχόμενο μιας πιθανής εστίασης του ερευνητικού ενδιαφέροντος στο ρόλο της 
υπολογιστικής σκέψης(computational thinking) για μια ουσιαστική ενσωμάτωση των 
συνιστωσών του STEM. Επιγραμματικά, STEM ή CT-EMS (Computational Thinking in 
Engineering, Mathematics and Science); 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνολογικές εξελίξεις στα πεδία της μηχανικής, της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών παρέχουν νέες ευκαιρίες και δυνατότητες αξιοποίησης της επίγειας, της υποβρύχιας 
και της εναέριας ρομποτικής στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ειδικότερα, η εναέρια ρομποτική στην 
ερευνητική βιβλιογραφία έχει συνδεθεί με την αξιοποίηση των drones και άλλων ιπτάμενων συσκευών. 
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι: α) να παρουσιάσει τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις των 
τύπων και των χαρακτηριστικών των drones που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση, αλλά και 
των τεχνολογικών και εκπαιδευτικών τους δυνατοτήτων (π.χ., συναρμολόγηση, οπτικός 
προγραμματισμός, αυτόνομη πτήση, αισθητήρες), β) να συνοψίσει τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα 
ερευνητικής δραστηριότητας της χρήσης των drones στην εκπαίδευση, και γ) να αναδείξει τις 
μελλοντικές προκλήσεις που ανακύπτουν από την αξιοποίησή τους, σε συνδυασμό με αναδυόμενες 
τεχνολογίες (π.χ., Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Τεχνητή Νοημοσύνη, Φορετές τεχνολογίες). 

Λέξεις κλειδιά: Εναέρια ρομποτική, Drones, Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνολογικές εξελίξεις στα πεδία της μηχανικής, της πληροφορικής 
και των τηλεπικοινωνιών, οδήγησαν στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς ρομποτικής με 
εφαρμογές σε διάφορους κλάδους (Bogue, 2020). Αυτή διακρίνεται σε υποβρύχια, επίγεια 
και εναέρια (Rubio et al., 2019; Fulton, Edge, & Sattar, 2019). Στον χώρο της εκπαίδευσης, η 
επίγεια ρομποτική ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 (Papert, 1993). Από τότε μέχρι 
σήμερα έχουν αναπτυχθεί διάφορα επίγεια ρομπότ (π.χ., Nao, Pepper, Bee-Bot, 
Mindstorms) των οποίων η χρήση τους στην εκπαίδευση έχει δείξει θετική επίδραση στη 
μάθηση, όπως για παράδειγμα στην αύξηση γνώσεων των μαθητών, στα κίνητρά τους και 
στην εμπλοκή τους για μάθηση, καθώς και στην ανάπτυξη διάφορων δεξιοτήτων (Anwar et 
al., 2019; Kyriazopoulos et al., 2021; Toh et al., 2016). Αντίθετα, με την επίγεια ρομποτική, η 
υποβρύχια στον χώρο της εκπαίδευσης ξεκίνησε προς τα τέλη της δεκαετίας του 2000. Παρά 
το γεγονός πως η αξιοποίησή της βρίσκεται σε σχετικά αρχικό στάδιο, τα μέχρι τώρα 
ερευνητικά δεδομένα δείχνουν αύξηση των κινήτρων των μαθητών, υψηλότερο επίπεδο 
ενδιαφέροντος, δημιουργικότητα, καθώς και ενεργή εμπλοκή (Bambasidis et al., 2021; 
Scaradozzi et al., 2019; Stolkin et al., 2007).  

Όσον αφορά την εναέρια ρομποτική, αυτή ξεκίνησε να αξιοποιείται στην εκπαίδευση 
από τις αρχές της δεκαετίας του 2010. Η εναέρια ρομποτική συναντάται συνήθως με τη 
μορφή εναέριων ρομπότ που αποκαλούνται drones (Gaponov & Razinkova, 2012) ή και με 
τη μορφή ιπτάμενων συσκευών (π.χ., Ornithopter). Διάφοροι ερευνητές αναφέρουν ότι τα 
drones έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά της επίγειας εκπαιδευτικής ρομποτικής, 
όπως επαναληψιμότητα, ευελιξία, ψηφιοποίηση, συμβατότητα, επεκτασιμότητα και 
διάρκεια (Chang et al., 2010; Pei & Nie, 2018). Αντιθέτως, οι Pei & Nie (2018) αναφέρουν ότι 
τα drones ανήκουν σε μια ειδική κατηγορία ρομπότ για την εκπαίδευση που έχουν 
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επιπρόσθετα χαρακτηριστικά και δυνατότητες σε σύγκριση με τα παραδοσιακά ρομπότ 
όπως τη δυνατότητα αυτόνομης πτήσης, συλλογής διάφορων εναέριων δεδομένων από το 
περιβάλλον μέσω των αισθητήρων που διαθέτουν και καταγραφή εικόνων και βίντεο μέσω 
της κάμερας που φέρουν (Carnahan et al., 2016), αλλά κυρίως της θέασης και της 
παρατήρησης από ψηλά (bird’s-eye view). Σήμερα, έχουν κατασκευαστεί drones ειδικά για 
την εκπαίδευση και λόγω της συνεχούς μείωσης της τιμής τους αλλά κυρίως λόγω των νέων 
δυνατοτήτων που παρέχουν, τα καθιστούν ιδανικά εργαλεία στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
ρομποτικής, του STEAM αλλά και άλλων μαθημάτων με αποτέλεσμα να αναμένεται τα 
επόμενα χρόνια να αξιοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να συνοψίσει, διαμέσου της ανασκόπησης της 
βιβλιογραφίας, την υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα στην εναέρια ρομποτική στην 
εκπαίδευση και να παρουσιάσει τις τάσεις και τις προκλήσεις που αναδύονται μέσω της 
χρήσης της από τους εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει: α) τις 
πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις των τύπων και των χαρακτηριστικών των drones που 
μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση, αλλά και των τεχνολογικών και εκπαιδευτικών 
τους δυνατοτήτων, β) τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα ερευνητικής δραστηριότητας της 
χρήσης των drones στην εκπαίδευση και γ) τις μελλοντικές προκλήσεις που ανακύπτουν από 
την αξιοποίησή τους, σε συνδυασμό με αναδυόμενες τεχνολογίες όπως το Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις Φορετές Tεχνολογίες (Wearable technologies). 

Ορισμοί  

Τον όρο της εναέριας ρομποτικής τον εισήγαγε για πρώτη φορά το 1990 ο Robert C. 
Michelson (Feron & Johnson, 2008; Michelson, 2004) για να παρουσιάσει μια νέα για την 
τότε εποχή κατηγορία ευφυών μικρών ιπτάμενων μηχανών. Σύμφωνα με τους Feron & 
Johnson (2008) ένα εναέριο ρομπότ είναι ένα σύστημα ικανό για συνεχή πτήση χωρίς άμεσο 
ανθρώπινο έλεγχο και ικανό να εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία. Από τότε μέχρι σήμερα 
διατυπώθηκαν διάφοροι ορισμοί για την εναέρια ρομποτική με σκοπό να προσδιοριστούν 
με μεγαλύτερη σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες που αυτή έχει. Για 
παράδειγμα, στη βιβλιογραφία σήμερα αποκαλούν τo εναέριo ρομπότ ως «απομακρυσμένο 
σύστημα χειρισμού αεροσκάφους» (Remote Piloted Aircraft System - RPAS) (Dalamagkidis, 
2014), «μη επανδρωμένο σύστημα αεροσκάφους» (Unmanned Aircraft System - UAS) 
(Dalamagkidis, 2014) και «μη επανδρωμένο εναέριο όχημα» (Unmanned Aerial Vehicle - 
UAV) (Apvrille et al., 2020; Fombuena, 2017). Ο όρος που τείνει να επικρατήσει είναι «μη 
επανδρωμένο σύστημα αεροσκάφους» (UAS) από τον FAA (Federal Aviation 
Administration) των ΗΠΑ. Αυτό ορίζεται ως «ένα αεροσκάφος του οποίου ο χειρισμός 
πραγματοποιείται χωρίς άμεση ανθρώπινη παρέμβαση από μέσα ή επάνω στο ίδιο το 
αεροσκάφος» (FAA, 2021).  

Από την άλλη, ο όρος που φαίνεται να έχει επικρατήσει ανεπίσημα με σκοπό να 
περιγράψει τα εναέρια ρομπότ είναι “drones”. Για τον όρο αυτό υπάρχουν διάφορες 
απόψεις. Κάποιες από αυτές αναφέρουν πως υιοθετήθηκε από ένα είδος μέλισσας, την 
“drone bee” (Perrelet, 1970). Άλλες αναφέρουν πως ο όρος προέρχεται από το ακρωνύμιο 
“D.R.O.N.E.” (Dynamic Remotely Operated Navigation Equipment - Δυναμικός 
Τηλεχειριζόμενος Εξοπλισμός Πλοήγησης) (Nurdin et al., 2019). Επιπρόσθετα, τα drones 
συναντώνται στη βιβλιογραφία ως «εναέρια drones» (aerial drones) (Santos et al., 2019; 
Miller & Nourbakhsh, 2016), «ιπτάμενα ρομπότ» (flying robot) (Tomić & Haddadin, 2020), 
«εναέρια ρομπότ» (aerial robot) (Park et al., 2016), «αερομεταφερόμενα ρομπότ» (airborne 
robot) (Kim, 2013), «ρομποτικά αεροσκάφη» (robotic aircraft) (Abutalipov et al., 2016), 
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«εναέρια μικροοχήματα» (micro aerial vehicles) (Kumar & Michael, 2012), 
«τετρακόπτερα/τετραελικόπτερα» (quadcopter) (Allison, Bai, & Jayaraman, 2020), 
«τετραρότορα/τετράστροφα/τετρακινητήρια» (quadrotor) (Rojas Viloria et al., 2020). Αυτός 
ο μεγάλος αριθμός όρων οφείλεται στις διαφορετικές επιστήμες που ασχολούνται με το 
drone αλλά και στην οπτική που επιθυμεί να το προσεγγίσει η εκάστοτε έρευνα. 

Drones για την εκπαίδευση: Είδη και βασικά χαρακτηριστικά τους 

Ως προς τα είδη των drones, στην εκπαιδευτική βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται δυο είδη, 
τα πολυκόπτερα, αυτά δηλαδή που έχουν πολλούς έλικες (multirotor ή multi copter) και 
αυτά που έχουν σταθερά πτερύγια (fixed wing drones) (Boon, Drijfhout, & Tesfamichael, 
2017). Ως πολυκόπτερα ονομάζονται τα drones που φέρουν έναν αριθμό μοτέρ και έλικες 
(>=2) (Vergouw et al., 2016). Ένας τύπος drone που ανήκει σε αυτή την κατηγορία είναι τα 
τετρακόπτερα (quad-rotor ή quad-copter drones) τα οποία αποτελούνται από τέσσερα μοτέρ 
και έλικες (rotors) (Vergouw et al., 2016). Αυτού του είδους τα drones, απαιτούν μικρό χώρο 
για την απογείωσή τους, αφού απογειώνονται κάθετα, είναι εύκολα στον χειρισμό τους και 
ανθεκτικά στη κατασκευή τους (Boon et al., 2017). Ως προς τον χώρο πτήσης, τα 
πολυκόπτερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον εσωτερικό χώρο μιας τάξης, ενός 
γυμναστηρίου αλλά και σε εξωτερικό χώρο, όπως στο προαύλιο ενός σχολείου. Από την 
άλλη πλευρά, τα drones σταθερών πτερύγων βασίζονται στα φτερά (wings) τους για να 
μπορέσουν να πετάξουν (Vergouw et al., 2016). Αυτά έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με 
τα αεροπλάνα, απαιτούν δηλαδή χώρο για την απογείωσή τους, δεν είναι τόσο ευέλικτα 
στον χειρισμό τους όσο τα πολυκόπτερα αλλά είναι ικανά να καλύψουν ένα μεγάλο εύρος 
απόστασης. Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων χώρου, θα χαρακτηρίζονταν κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση, όπως σε ένα μεγάλης έκτασης προαύλιο σχολείου ή ένα υπαίθριο χώρο 
κατάλληλα διαμορφωμένο για απογείωση.  

Τα drones που προορίζονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι διαθέσιμα σε δυο 
κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν τα προ-κατασκευασμένα drones (Commercial-off-the-
shelf drones) (Tezza & Andujar, 2019) που είναι έτοιμα για πτήση και στη δεύτερη ανήκουν 
τα drones που απαιτούν συναρμολόγηση από τον χρήστη, γνωστά ως πακέτο 
συναρμολόγησης drone (construction kit). Ενδεικτικά παραδείγματα προκατασκευασμένων 
drones για την εκπαίδευση είναι τα “DJI Ryze Tello for education”, “Makeblock Airblock for 
STEAM education” όπως και “Parrot mambo education”. Από την άλλη πλευρά, τα πακέτα 
συναρμολόγησης drone μοιάζουν με τα εκπαιδευτικά πακέτα συναρμολόγησης ρομπότ που 
επιτρέπουν στον χρήστη να πειραματιστεί και να δημιουργήσει διάφορες κατασκευές και 
σχέδια ενώ η χρήση τους στην εκπαίδευση έχει μελετηθεί εκτεταμένα μέσω των Lego NXT, 
Toobo, Gogo board (Ng & Cheng, 2019). 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των drones εστιάζουν στην κάμερα, στη δυνατότητα 
αυτόνομης πτήσης όπως και στο μεγάλο αριθμό αισθητήρων που φέρουν (Vergouw et al., 
2016). Η κάμερα βρίσκεται είτε προεγκατεστημένη και δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή υπάρχει 
υποδοχή ώστε ο χρήστης να επιλέξει όποτε επιθυμεί να την τοποθετήσει στο drone. Μέσω 
αυτής, ο χρήστης μπορεί να συλλέξει φωτογραφίες και βίντεο. Τα drones επίσης μπορούν να 
πετάξουν αυτόνομα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω GPS συντεταγμένων, είτε μέσω 
προγραμματισμού του drone (βλ. επόμενη ενότητα). Επίσης τα drones φέρουν έναν αριθμό 
αισθητήρων. Μερικοί από αυτούς είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του (π.χ., 
αποφυγή εμποδίων), ενώ άλλοι συλλέγουν δεδομένα. Αυτά μπορεί να είναι ύψος, ταχύτητα, 
απόσταση, θερμοκρασία, βαρομετρική πίεση κ.ά. Τα δεδομένα αυτά προβάλλονται σε 
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πραγματικό χρόνο στο χειριστήριο του χρήστη, ή μπορεί να αποθηκευτούν για μετέπειτα 
επεξεργασία. Τα drones είναι επισκευάσιμα και αναβαθμίσιμα (Tripolitsiotis et al., 2017). 

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι βασικό χαρακτηριστικό της σημερινής γενιάς drones 
που προορίζονται για την εκπαίδευση (π.χ., “DJI Ryze Tello for education”, “Makeblock 
Airblock for STEAM education” όπως και “Parrot mambo education”) είναι ο μικρός 
σχετικά χρόνος διάρκειας της μπαταρίας τους. Η μέση διάρκεια πτήσης κυμαίνεται από 8-15 
λεπτά. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό μειονέκτημα αλλά αναμένεται τα επόμενα χρόνια, 
λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων στο πεδίο αυτό (π.χ., lightweight high capacity batteries, 
charging stations), ο χρόνος διάρκειας της μπαταρίας να αυξηθεί σημαντικά. 

Χειρισμός, προσομοίωση πτήσης και προγραμματισμός των Drones 

Ο χειρισμός των drones γίνεται μέσω χειριστηρίου πτήσης (flight controller), μοχλού 
(joystick), έξυπνων κινητών συσκευών (smart mobile devices), υπολογιστή όπως και μέσω 
κίνησης (gestures) χεριών, σώματος και προσώπου (Tezza & Andujar, 2019). Ένα από τα 
ιδιαίτερα γνωρίσματά τους είναι ότι μπορούν να προγραμματιστούν με σκοπό την 
πραγματοποίηση αυτόνομης πτήσης. Αυτή γίνεται με διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, 
μεταξύ άλλων με Python και γλώσσες οπτικού προγραμματισμού (π.χ., Scratch, Blockly, 
Dronely) που είναι κατάλληλες για αρχάριους (Chevalier, Riedo, & Mondada, 2016; Tilley & 
Gray, 2017).  

Σήμερα ο χειρισμός των drones τείνει να πραγματοποιείται με έξυπνο κινητό τηλέφωνο 
και τάμπλετ μέσω εφαρμογών για συσκευές κινητής τεχνολογίας (mobile applications). Έτσι 
κατασκευαστές και προγραμματιστές drones προσφέρουν εφαρμογές χειρισμού, 
προσομοίωσης και προγραμματισμού. Οι εφαρμογές (mobile apps) αυτές είναι διαθέσιμες 
για άτομα άνω των πέντε ετών με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις “Tynker”, “Tello for 
education” και “Droneblocks”. Αναλυτικότερα, με τις εφαρμογές χειρισμού, ο χρήστης 
μπορεί να πλοηγήσει ένα drone. Αρχικά ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε ένα 
μεγάλο αριθμό εφαρμογών που αφορούν την πτήση. Μετά την εγκατάστασή τους, ο 
χρήστης μπορεί να ζευγοποιήσει την έξυπνη συσκευή με το drone μέσω των διαθέσιμων 
πρωτοκόλλων (Wi-Fi, Bluetooth). Ακολούθως, ο χρήστης θα βρεθεί μπροστά από ένα 
γραφικό περιβάλλον που πλαισιώνεται από ένα εικονικό χειριστήριο με πλήκτρα και 
joystick. Μέσω των κουμπιών ο χρήστης μπορεί να δώσει εντολές απογείωσης, προσγείωσης, 
λήψης φωτογραφιών και βίντεο. Μέσω των joystick μπορεί να δώσει εντολή στο drone να 
κινηθεί πάνω ή κάτω, δεξιά ή αριστερά, να πραγματοποιήσει περιστροφή όπως και να 
κινηθεί μπροστά ή πίσω. Η επόμενη κατηγορία εφαρμογών αφορά την προσομοίωση 
πτήσης. Μέσω αυτών των εφαρμογών ο χρήστης εξοικειώνεται στον τρόπο χειρισμού μέσω 
ενός εικονικού χειριστηρίου σε μια εικονική πτήση. Ο χρήστης βλέπει στην οθόνη του ένα 
εικονικό περιβάλλον όπου μέσω του εικονικού χειριστηρίου που περιγράφηκε ανωτέρω, 
χειρίζεται το drone. Αυτές οι εφαρμογές επιτρέπουν στον χρήστη να κατανοήσει τη δύναμη 
που απαιτείται να ασκήσει στο joystick ώστε να κινηθεί ομαλά το drone. 

Η τελευταία κατηγορία εφαρμογών για συσκευές κινητής τεχνολογίας επιτρέπει τον 
προγραμματισμό του drone. Αυτός όπως αναφέρθηκε ανωτέρω μπορεί να γίνει με διάφορες 
γλώσσες προγραμματισμού, ανάμεσα σε αυτές και γλώσσες οπτικού προγραμματισμού. Ο 
χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τον δικό του κώδικα με συγκεκριμένες εντολές ώστε να 
πραγματοποιήσει το drone μια αυτόνομη πτήση. Κάποιες εφαρμογές προγραμματισμού 
επιτρέπουν την προβολή σε περιβάλλον προσομοίωσης (simulated preview) των εντολών 
του χρήστη, ώστε να προβεί σε διορθώσεις στον κώδικα όπου απαιτείται. Το περιβάλλον 
οπτικού προγραμματισμού που προσφέρουν οι εφαρμογές επιτρέπουν σε νέους χρήστες την 
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ανάπτυξη πολλών προγραμματιστικών εννοιών όπως επαναλήψεις, σταθερές, μεταβλητές 
και συναρτήσεις. 

Η έρευνα στην εκπαίδευση 

Ενώ η χρήση των drones στην εκπαίδευση ξεκίνησε το 2003 (Sahin & Walter, 2003), ωστόσο 
το ενδιαφέρον για αυτά αυξήθηκε μετά το 2008 (Gaponov & Razinkova, 2012). Αυτό 
οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον οφείλεται στο ότι την περίοδο εκείνη άρχισε να 
διαμορφώνεται το νομικό πλαίσιο χρήσης τους και οι κανόνες λειτουργίας τους (FAA, 2021). 
Δεύτερον, τα drones έγιναν εμπορικά διαθέσιμα στο κοινό από το 2008 και μετά (Parrot, 
2021). Αυτό σημαίνει πως από το έτος αυτό οποιοσδήποτε μπορούσε να αγοράσει και να 
χρησιμοποιήσει ένα drone όπου το επέτρεπε η νομοθεσία. Το ενδιαφέρον γύρω από τα 
drones συνέχισε να αυξάνεται καθώς το κόστος κτήσης μειώθηκε, έγινε διαθέσιμος 
αυξημένος αριθμός ανταλλακτικών, αυτά άρχισαν να γίνονται πιο «έξυπνα» προσφέροντας 
μεθοδολογίες αποφυγής ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο χειρισμός τους 
απλοποιήθηκε και πραγματοποιείται από διάφορα μέσα και τέλος ενσωματώθηκε ένας 
αριθμός χαρακτηριστικών που προσέφερε ένα επιπρόσθετο φάσμα δυνατοτήτων (βλ., 
ανωτέρω). Τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση των drones ειδικά για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς το 2017 (π.χ., Lego Flybix, DJI Tello for education, Parrot Mambo 
for education, Makeblock Airblock edu). 

Στην εκπαίδευση, η έρευνα γύρω από τα drones ξεκίνησε με δύο κατηγορίες 
δημοσιεύσεων/ερευνών. Η πρώτη αφορούσε θεωρητικές ιδέες και προτάσεις για τον τρόπο 
χρήσης τους στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης. Ο χαρακτήρας αυτών των άρθρων 
παρουσίαζε προτάσεις χρήσης των drones που εστίαζαν κυρίως στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και σε συγκεκριμένα μαθήματα (π.χ., Μηχανική). Για παράδειγμα, οι Gaponov 
& Razinkova (2012) παρουσίασαν μια σειρά μαθημάτων που χρησιμοποιούσαν drones και 
απευθυνόταν σε προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες μηχανικής. Η δεύτερη κατηγορία 
δημοσιεύσεων, παρουσίαζε ένα τεχνικό υπόβαθρο για την κατασκευή και συναρμολόγηση 
drones για εκπαιδευτικές χρήσεις. Για παράδειγμα, οι Giernacki et al. (2017), στο άρθρο 
τους, παρουσίασαν το drone crazyflie 2.0 ως πλατφόρμα εκπαίδευσης κατάλληλη για 
διδασκαλία ρομποτικής και μηχανικής. Γενικά, κοινό χαρακτηριστικό που έχουν οι αρχικές 
έρευνες γύρω από τα drones είναι πως δεν εστιάζουν σε συγκεκριμένο δείγμα και δεν 
περιέχουν εμπειρικά δεδομένα. 

Με τη διευρυμένη εξάπλωση και χρήση των drones, συνεχίστηκε η αύξηση του αριθμού 
των δημοσιεύσεων στην εκπαίδευση. Αυτές είχαν ως στόχο να εξετάσουν τη χρήση των 
drones στα πλαίσια τυπικού και άτυπου περιβάλλοντος μάθησης σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι έρευνες αυτές εστίασαν στην προσομοίωση, 
κατασκευή, συναρμολόγηση, προγραμματισμό, πτήση και συλλογή δεδομένων με τη 
βοήθεια των drones. Για παράδειγμα, οι Rahman et al. (2018) στην έρευνά τους εξέτασαν τη 
χρήση του drone ως μαθησιακό εργαλείο για τη διδασκαλία αρχών της μηχανικής. Οι 
φοιτητές/τριες ήρθαν αρχικά σε επαφή με τα drones μέσω προσομοίωσης και ακολούθως 
συναρμολόγησαν, προγραμμάτισαν, παραμετροποίησαν και πέταξαν τα drones. Οι 
συγγραφείς καταλήγουν πως τα drones είναι κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία για τη 
διδασκαλία αρχών μηχανικής. 

Ακολούθως στη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση η έρευνα εστίασε στη 
χρήση των drones κυρίως στο πλαίσιο STEM μάθησης με τους μαθητές να συναρμολογούν, 
να προγραμματίζουν και να πετούν τα drones (Tezza, Garcia, & Andujar, 2020; Jovanovic et 
al., 2019; Chen et al., 2018; Goodnough, Azam, & Wells, 2019). Έρευνα επίσης έχει 
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υλοποιηθεί στα Μαθηματικά, Γλώσσα, Φυσική, (π.χ., Fokides, Papadakis, & Kourtis-
Kazoullis, 2018), Πληροφορική (Chen et al., 2018), Γεωγραφία (Joyce, Meiklejohn, & Mead, 
2020), Γεωμετρία (Duraj, Pepkolaj, & Hoxha, 2021), Μετεωρολογία (Murphy, O'Neill, & 
Brown, 2016) και στη Γυμναστική (Zwaan & Barakova, 2016). Σε αντίθεση με παρόμοιες 
έρευνες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι έρευνες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση έχουν έναν αριθμό εμπειρικών δεδομένων. Για παράδειγμα, οι Fokides et al. 
(2018) αξιοποίησαν δείγμα 40 μαθητών Ε’ Δημοτικού με σκοπό να εξετάσουν τα μαθησιακά 
αποτελέσματα και τη διατήρηση της γνώσης χρησιμοποιώντας drones για τη διδασκαλία 
Μαθηματικών, Φυσικής και Γλώσσας. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και η πρώτη 
διδάχθηκε τα μαθήματα παραδοσιακά ενώ η δεύτερη ομάδα, η πειραματική, αξιοποίησε τα 
drones. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η ομάδα που διδάχθηκε Μαθηματικά με τη βοήθεια 
του drone είχε καλύτερα αποτελέσματα από την ομάδα που διδάχθηκε με την παραδοσιακή 
διδασκαλία. Επιπρόσθετα, η ίδια ομάδα είχε καλύτερα αποτελέσματα (στα delayed post-
tests) σε όλα τα μαθήματα. Οι Fokides et al. (2018) αναφέρουν πως οι μαθητές ήταν 
ενθουσιασμένοι με το drone και καταλήγουν πως είναι ένα χρήσιμο μαθησιακό εργαλείο.  

Σε μια άλλη έρευνα, οι Chen et al. (2018)  παρουσίασαν τα ευρήματά τους από ένα 
μάθημα STEAM που αξιοποιούσε drones. Αναλυτικότερα, αυτοί εξέτασαν τη μαθησιακή 
αποτελεσματικότητα, τα μαθησιακά κίνητρα, τη μαθησιακή αποδοχή και τα μαθησιακά 
αποτελέσματα 60 μαθητών/τριών δημοτικού. Οι μαθητές/τριες έμαθαν βασικές αρχές 
χειρισμού των drones μέσω προσομοίωσης και ακολούθως, συναρμολόγησαν, ενεπλάκησαν 
με τη διαδικασία συντήρησης και επισκευής των drones και πραγματοποίησαν πτήσεις με 
αυτά. Οι Chen et al. (2018) καταλήγουν αναφέροντας πως οι μαθητές/τριες ήταν 
ενθουσιώδεις, κατανόησαν σε βάθος τα κομμάτια που απαρτίζουν τα drones και τη 
χρησιμότητά τους, εξοικειώθηκαν με τη λειτουργία και τον χειρισμό τους και αντιλήφθηκαν 
πότε είναι ηθικό και νόμιμο (flying ethics) να πραγματοποιεί κάποιος πτήση με drone. Οι 
μαθητές/τριες ανέπτυξαν μεταξύ άλλων δεξιότητες όπως επίλυσης προβλημάτων, κριτικής 
σκέψης καθώς και αυτόνομης μάθησης. Επίσης, τα drones αύξησαν το ενδιαφέρον των 
μαθητών/τριών γύρω από STEAM δραστηριότητες. 

Ακολούθως, οι Tezza et al. (2020) παρουσίασαν τα ευρήματά τους από ένα θερινό σχολείο 
που απευθυνόταν σε 30 μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ερευνητές 
χρησιμοποίησαν τα drones ως ένα εργαλείο για να ενθαρρύνει μαθητές/τριες να 
ακολουθήσουν σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο πεδίο του STEM. Μετά από μια 
εισαγωγή στα drones και την τεχνολογία τους, οι μαθητές/τριες συναρμολόγησαν έναν 
αριθμό drones σε ομάδες, συζήτησαν σχετικά με μελλοντικές εφαρμογές και λύσεις που 
μπορούν να προσφέρουν και ακολούθως τα προγραμμάτισαν με γλώσσα οπτικού 
προγραμματισμού και πραγματοποίησαν πτήσεις με αυτά. Οι Tezza et al. (2020) αναφέρουν 
πως οι περισσότεροι μαθητές/τριες έδειξαν ενδιαφέρον για να πραγματοποιήσουν σπουδές 
στο πεδίο του STEM. Επίσης, αναφέρουν πως τα drones είναι ένα ισχυρό διδακτικό 
εργαλείο που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα STEM εφαρμογών και γνώσεων και ότι αυτά 
μπορούν να ελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών ώστε να εμπλακούν ενεργά με τη 
μάθηση. 

Εκτός των ερευνών που αναφέρθηκαν ανωτέρω, παρατηρούνται έρευνες που αξιοποιούν 
επιπρόσθετες τεχνολογίες συνδυαστικά με τη χρήση drones στην εκπαίδευση. Για 
παράδειγμα, σε έναν αριθμό ερευνών οι συμμετέχοντες/ουσες σχεδίασαν και εκτύπωσαν με 
τη βοήθεια τρισδιάστατου εκτυπωτή τα κομμάτια που απαρτίζουν το drone. Ακολούθως 
συναρμολόγησαν τα κομμάτια του και το προγραμμάτισαν (βλ. π.χ., Armesto, Fuentes-
Dura, & Perry, 2015; Wlodyka & Dulat, 2015). 
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Επιπρόσθετα, στη βιβλιογραφία εντοπίζεται ένας αριθμός άρθρων όπου 
χρησιμοποιήθηκαν τα drones για να διευκολύνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Για 
παράδειγμα, drones χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο για να διευκολύνουν την εμπειρία της 
εικονικής εκδρομής γνωστής ως “Virtual Field Trip (VFT)” ή ως “Virtual Field Experience 
(VFE)”. Η έρευνα γύρω από την εικονική εκδρομή εστιάζει στις αντιλήψεις των 
μαθητών/τριών για το πόσο μια εικονική εμπειρία μπορεί να αντικαταστήσει μια κανονική 
εκδρομή. Παρόλο που οι έρευνες γύρω από τις εικονικές εκδρομές έχουν ξεκινήσει από το 
2000 (Spicer & Stratford, 2001), πρόσφατα τα drones συνέβαλαν στο να προχωρήσει η 
έρευνα γύρω από αυτές. Χρησιμοποιώντας drone ως εργαλείο συλλογής δεδομένων οι 
ερευνητές συγκέντρωσαν εικόνες και βίντεο από μια τοποθεσία. Ακολούθως, μετέδωσαν το 
υλικό σε πραγματικό χρόνο σε φοιτητές/τριες, για να εντοπίσουν την καταλληλόλητα της 
εμπειρίας της εικονικής εκδρομής (Palaigeorgiou, Malandrakis, & Tsolopani, 2017). Σε άλλες 
έρευνες δημιουργήθηκαν σε δεύτερο χρόνο φωτο-μωσαϊκά (photomosaics) αξιοποιώντας τα 
δεδομένα που συνέλεξε το drone (Dolphin et al., 2019; Teo et al., 2016). Σε μια άλλη έρευνα, 
οι Murphy O'Neill & Brown (2016) χρησιμοποίησαν drones για να συλλέξουν 
μετεωρολογικά δεδομένα αντικαθιστώντας το παραδοσιακό μετεωρολογικό μπαλόνι στο 
μάθημα της Φυσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Συμπερασματικά, τα drones έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 
με πολλαπλούς τρόπους. Χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλείο για να εγείρουν συζήτηση (Chen 
et al., 2018; Tezza et al., 2020), ως πλατφόρμα διδασκαλίας ρομποτικής και μηχανικής 
(Giernacki et al., 2017), ως τεχνολογικό μέσο που ελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών και 
τους προκαλεί να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα (Fokides et al., 2018), ως ρομπότ που 
μπορεί να προγραμματιστεί (Rahman et al., 2018), ως εργαλείο που συλλέγει δεδομένα για 
μετέπειτα αξιοποίηση (π.χ., φωτογραφίες ή δεδομένα από τους αισθητήρες) (Palaigeorgiou et 
al., 2017; Murphy O'Neill & Brown, 2016), ως αυτόνομο ρομπότ που εκτελεί 
προγραμματισμένες πτήσεις (Rahman et al., 2018) και ως ρομποτικό πακέτο 
συναρμολόγησης (Tezza et al., 2020). Από τα ανωτέρω προκύπτει πως αν και υπάρχει 
ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω από τα drones στην εκπαίδευση, ωστόσο ο αριθμός των 
ερευνών με εμπειρικά δεδομένα είναι σχετικά μικρός. 

Αναδυόμενες τεχνολογίες και Drones 

Στις μέρες μας, νέες αναδυόμενες τεχνολογίες που βρίσκονται ακόμη στα αρχικά στάδιά 
τους όλο και περισσότερο προσελκύουν το ενδιαφέρον των ερευνητών στην εκπαίδευση 
(Oliveira et al., 2019). Τεχνολογίες όπως Τεχνητή Νοημοσύνη, Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
(Internet of Things), Έξυπνες Πόλεις (Smart Cities), Τρισδιάστατη Εκτύπωση (3D printing), 
5G δίκτυα, Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality), Εικονική Πραγματικότητα 
(Virtual Reality), Μικτή Πραγματικότητα (Mixed Reality), Εκτεταμένη Πραγματικότητα 
(Extended Reality) και Ρομποτική αποτελούν αντικείμενα εκτεταμένης έρευνας. Εκτός από 
την μεμονωμένη έρευνα γύρω από την κάθε τεχνολογία και τα οφέλη που έχει να προσφέρει 
στην εκπαίδευση, παρατηρείται μία τάση τα drones να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά με 
αυτές τις τεχνολογίες. Για παράδειγμα, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η τεχνολογία της 
τρισδιάστατης εκτύπωσης συνδυάστηκε με την τεχνολογία της εναέριας ρομποτικής σε έναν 
αριθμό ερευνών (Armesto et al., 2015; Wlodyka & Dulat, 2015). Επιδίωξη αποτελεί οι 
μαθητές/τριες να σχεδιάζουν και να εκτυπώνουν τα εξαρτήματα των δικών τους drones. 
Αντίστοιχα η έρευνα προχωρά στη μελέτη των drones γύρω από το Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων και τις Έξυπνες Πόλεις (γνωστές ως smart cities). Οι έξυπνες πόλεις αξιοποιούν 
ψηφιακά μέσα, αισθητήρες και το διαδίκτυο με σκοπό να δημιουργήσουν κανάλια 
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επικοινωνίας ώστε να βελτιώσουν και να απλοποιήσουν καθημερινές δραστηριότητες (ή και 
διαδικασίες). Μέσα στις πόλεις βρίσκονται και τα σχολεία. Σήμερα η έρευνα μελετά έξυπνα 
συστήματα ανοιχτής μάθησης στo πλαίσιo μιας Έξυπνης Πόλης (Carbonaro, 2020; 
Chrysafiadi et al., 2020) που θα μπορεί να αξιοποιεί δεδομένα που συλλέγουν τα drones.  

Μια άλλη τεχνολογία που χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τα drones είναι οι έξυπνες 
φορετές συσκευές και συγκεκριμένα τα έξυπνα φορετά γυαλιά (smart wearables glasses). Η 
έρευνα σήμερα προχωρά στη χρήση επαυξημένης, εικονικής, μικτής και εκτεταμένης 
πραγματικότητας με σκοπό να διευκολύνει τον χειρισμό του drone και να προσφέρει μια 
διαφορετική εμπειρία αναμετάδοσης του περιεχόμενου της κάμερας του drone σε 
πραγματικό χρόνο. Ο χρήστης θα είναι σε θέση να πετάξει το drone και να βλέπει σε 
πραγματικό χρόνο τα δεδομένα του φυσικού και εικονικού περιβάλλοντος που συλλέγει η 
κάμερά του προσφέροντας μια διαφορετική οπτική (bird’s-eye view).  

Ακολούθως, ένα ακόμη παράδειγμα του συνδυασμού αναδυόμενων τεχνολογιών, αφορά 
τη δυνατότητα χειρισμού πολλών drones ταυτόχρονα, ένα φαινόμενο που αποκαλείται 
σμήνος (swarm). Ως ρομποτικό σμήνος ονομάζεται μια ομάδα ρομπότ που δουλεύουν σε 
συνεργασία με σκοπό να πετύχουν ένα αποτέλεσμα (Campion, Rangathan, & Faruque, 
2018). Οι χρήσεις αλλά και τα οφέλη τους έχουν απασχολήσει την εκπαιδευτική έρευνα στo 
πλαίσιo της STEM μάθησης (Hilder et al., 2016; Jdeed, Schranz, & Elmenreich, 2020). Με τη 
συμβολή των 5G δικτύων αναμένεται να πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, ο 
ταυτόχρονος χειρισμός ενός σμήνους από drones (Muzaffar et al., 2020) στo πλαίσιo μιας 
Έξυπνης Πόλης ή ως κομμάτι του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Μέχρι στιγμής, η 
εκπαιδευτική έρευνα είχε περιοριστεί στη μελέτη σμήνους επίγειων ρομπότ (Cianci et al., 
2016), όμως με τη συμβολή των αναδυόμενων τεχνολογιών, οι ερευνητές θα μπορούν να 
εξετάσουν και σμήνη drones εμπλουτίζοντας με επιπρόσθετες δυνατότητες το εναέριο 
φάσμα. Από τα ανωτέρω προκύπτει πως όσο ωριμάζει η τεχνολογία των drones και η 
έρευνα γύρω από αυτά προχωρά, τόσο περισσότερες εφαρμογές θα υπάρχουν στο μέλλον 
είτε ως ξεχωριστή τεχνολογία είτε ως κομμάτι μιας μεγαλύτερης αναδυόμενης τεχνολογίας 
(π.χ., Smart Cities). 

Μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις 

Η έρευνα γύρω από την εναέρια ρομποτική και τα drones στην εκπαίδευση αποτελεί 
αντικείμενο ερευνητικού ενδιαφέροντος μόλις 12 ετών και βρίσκεται ακόμη σε αρχικά 
στάδια. Οι περιορισμένες από πλευράς εμπειρικών δεδομένων έρευνες, μέχρι στιγμής, 
δείχνουν ότι τα drones μπορούν να αποτελέσουν κατάλληλο εκπαιδευτικό εργαλείο, το 
οποίο παρέχει έναν σημαντικό αριθμό τεχνολογικών και εκπαιδευτικών δυνατοτήτων σε 
διάφορα γνωστικά αντικείμενα όλων των βαθμίδων. Σήμερα οι κατασκευαστές και η 
ερευνητική κοινότητα των drones, έχει λύσει τεχνικούς και νομικούς περιορισμούς του 
παρελθόντος, έχει απλοποιήσει διαδικασίες χρήσης τους, έχει διευκολύνει τον χειρισμό τους 
μέσω εφαρμογών σε συσκευές κινητής τεχνολογίας, έχει ενσωματώσει - ταχύτερα από τα 
επίγεια ρομπότ- τεχνολογίες (π.χ., αποφυγής εμποδίων, ασφαλή προσγείωση σε περίπτωση 
βλάβης), με αποτέλεσμα να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι τεχνολογιών του μέλλοντος 
(π.χ., Διαδίκτυο των Πραγμάτων και των Έξυπνων Πόλεων). Αξιοποιώντας τα 40 χρόνια 
εμπειρίας που έχει αναπτύξει η ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα γύρω από τα επίγεια 
ρομπότ στην εκπαίδευση και εφαρμόζοντας τη γνώση αυτή στην εναέρια ρομποτική και στα 
drones, θα είναι σε θέση να επιτρέψει για πρώτη φορά στους μαθητές/τριες να 
εξερευνήσουν, να αναπτύξουν διάφορες δεξιότητες, να μάθουν και να μελετήσουν με έναν 
μοναδικό, ασφαλή και πρωτόγνωρο τρόπο τοπία και περιβάλλοντα από ψηλά. 
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Γενικά τα drones είναι μια τεχνολογία του μέλλοντος που βρίσκει εφαρμογές σε πολλές 
πτυχές της καθημερινότητας και της εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά, χρειάζεται επιπρόσθετη 
έρευνα σε συνδυασμό πάντα με το ερευνητικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο της επίγειας 
ρομποτικής στην εκπαίδευση ώστε να δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο πλαίσιο για τη χρήση 
των drones σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Πρώτον, χρειάζεται περισσότερη 
έρευνα σχετικά με την επίδραση της χρήσης των drones στη μάθηση. Η επίδραση αυτή 
μπορεί να εξεταστεί για διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος, 
για διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης (π.χ., τυπικό, άτυπο) και για διαφορετικά 
μαθησιακά αποτελέσματα. Ειδικότερα, χρειάζεται να εξεταστούν τόσο το τι είδους 
μαθησιακά αποτελέσματα επιφέρει η χρήση των drones όσο και ποιες πρακτικές 
παιδαγωγικής αξιοποίησής τους οδηγούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, 
θα είχε ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για το πως τα drones μπορούν να συμβάλλουν στη 
βελτίωση χωρικών δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης μέσω 
δραστηριοτήτων προγραμματισμού και STEAM, στη βελτίωση του ψυχολογικού κλίματος 
της τάξης, στην ανάπτυξη θετικών στάσεων για διάφορα μαθήματα αλλά και στη 
μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία μέσω της κατασκευής, 
συναρμολόγησης και προγραμματισμού των drones. 

Δεύτερον, χρειάζεται περισσότερη έρευνα ως προς τη διαμόρφωση ενός πλαισίου 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην τεχνολογική και παιδαγωγική 
αξιοποίηση των drones. Η διαμόρφωση αυτού του πλαισίου αρχικά μπορεί να στηριχθεί στα 
μέχρι σήμερα ερευνητικά πορίσματα που υπάρχουν για τη χρήση των ΤΠΕ και της 
ρομποτικής στην εκπαίδευση αλλά και σε διαθέσιμα μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης 
των εκπαιδευτικών (π.χ., TPACK) και της αποδοχής της τεχνολογίας ως προς τους 
ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή των drones στη διδασκαλία και τη 
μάθηση (π.χ., Technology Acceptance Model, Theory of Planned Behaviour). Ως προς το 
παιδαγωγικό πλαίσιο πρέπει να τονιστεί ότι η χρήση των drones στην εκπαίδευση όπως και 
γενικότερα της εκπαιδευτικής ρομποτικής έχει τις ρίζες της στην εποικοδομιστική 
παιδαγωγική διάσταση της γλώσσας προγραμματισμού Logo του Papert (1980). Άρα, η 
μελλοντική έρευνα χρειάζεται να εξετάσει το πως η χρήση των drones στην εκπαίδευση 
μπορεί να εστιάσει στον κατασκευαστικό (constructionist) και πλαισιωμένο χαρακτήρα της 
οικοδόμησης της γνώσης και πως η γνώση αυτή μπορεί να κατασκευάζεται ενεργά και 
ανακατασκευάζεται μέσω της άμεσης αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. 

Τρίτον, χρειάζεται έρευνα σχετικά με το πως τα drones στο πλαίσιο της εναέριας 
ρομποτικής μπορούν να αξιοποιηθούν με την επίγεια και υπέργεια ρομποτική και τι είδους 
προστιθέμενη αξία μπορούν να επιφέρουν σε δραστηριότητες STEAM. Στο ίδιο πλαίσιο, 
ενδιαφέρον έχει να εξεταστεί η σύζευξη της χρήσης των drones σε τυπικά και άτυπα 
περιβάλλοντα μάθησης με αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως επαυξημένης, εικονικής, μικτής 
και εκτεταμένης πραγματικότητας, τεχνητής νοημοσύνης, Διαδικτύου των Πραγμάτων και 
Έξυπνων Πόλεων.  
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Περίληψη 

Η διδασκαλία σε μια άνευ προηγουμένου περίοδο ταχείας αλλαγής απαιτεί τη μετατροπή 
διδακτικών πρακτικών και εκπαιδευτικού σχεδιασμού ώστε να καλύψει τις ανάγκες των 
μαθητών και να προσφέρει ποιοτική μαθησιακή εμπειρία μέσω διαδικτύου κατά τη διάρκεια 
μιας πανδημίας. Θα παρουσιάσουμε μερικές βασικές αρχές μαθησιακού σχεδιασμού για τη 
σχεδίαση μαθημάτων με γνώμονα την παιδαγωγική και κάποια παραδείγματα από το 
μετασχηματισμό ενός μαθήματος μηχανικής μάθησης. 
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Περίληψη 

Η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει ότι η εκπαίδευση STEM έχει περάσει την πρώτη φάση της. 
Η προσέγγιση STEM έχει υπερβεί τον αρχικό στόχο της, την εκπαίδευση επαγγελματιών 
επιστημόνων με ικανότητες να αντιμετωπίσουν δύσκολα προβλήματα του πολύ 
απαιτητικού τεχνολογικού κόσμου. Η έρευνα στην εκπαίδευση STEM αναφέρεται στην 
ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών με στόχο την επίλυση πραγματικών 
προβλημάτων της καθημερινότητας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Η ένταξη των 
τεχνών έγινε για την αξιοποίηση της δημιουργικής σκέψης, παράλληλα με την κριτική 
σκέψη και άλλαξε το όνομα της εκπαιδευτικής προσέγγισης σε STEAM. Η προσέγγιση 
STEAM αξιοποιεί διδακτικά μοντέλα όπως είναι η μάθηση που βασίζεται σε προβλήματα, η 
μάθηση που βασίζεται στη σχεδίαση, η μάθηση με διερεύνηση, η συνεργασία και η 
επικοινωνία. Η προσέγγιση STEAM δηλαδή ακολουθεί την κοινωνική οικοδόμηση της 
γνώσης. Απαραίτητο συστατικό στοιχείο της εκπαίδευσης STEAM είναι η αξιοποίηση της 
προσέγγισης της Μηχανικής. Αυτή αναφέρεται στην κυκλική διεργασία του προσδιορισμού 
του προβλήματος προς λύση, η διερεύνηση των περιορισμών που θέτει η πραγματικότητα, η 
αναζήτηση πιθανών λύσεων, η επιλογή μιας λύσης και η υλοποίηση της, ο έλεγχος και η 
αξιολόγηση της λύσης, ο αναστοχασμός και η βελτιστοποίηση της λύσης με την επανέναρξη 
της κυκλικής διεργασίας. Η κριτική θεώρηση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και η 
εύρεση της βέλτιστης λύσης, οδηγεί και τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες να 
ακολουθούν την εκπαίδευση STEAM. 

Σύνδεσμος - QR CODE 

https://www.youtube.com/watch?v=j-85uEONOxI 
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Our motto in this paper is: “Let’s stop looking and start observing!” 

Abstract 

We live in a world of great discoveries in all sciences, but also serious threats to our very existence. This 
is, of course, not the first nor the last time we will be faced with such challenges, but every time the 
stakes are higher. Who can we turn to for help in such situations, if not the young people, to whom we 
have inherited these threats and who will have to struggle with them in the future?   
We all agree that Education is our best hope. But we also know that Education is no longer an 
accumulation of knowledge, or an acquisition of aptitudes aiming to equip us with the means of 
securing employment. The explosive revolution in all realms of digital technology and access of 
information has changed all that. It is now, more than ever, imperative that the next generations 
develop a horizontally broad education, transgressing old boundaries and based on inter-disciplinarity, 
i.e. a firm belief that, as Leonardo da Vinci noted, “everything is connected to everything else”.  
In this paper, I will try to elucidate how the new science of Complexity can help us achieve this goal by 
several examples that can be used to infuse our youth with a true appreciation of all sciences and arts, 
excite their imagination and creativity, and enable them to face the difficulties that lie ahead. What, if 
not Education, can accomplish that? When, if not now?  

Key words: High School Education, Complexity Science 

1. Introduction 

It is commonplace to argue that Education plays the most important role in helping us 
improve ourselves, gain a clear understanding of the world around us, find our place in 
society and fully realize our potential to achieve personal fulfilment and satisfaction. What 
is not so “commonplace” is how to proceed in making sure these goals are achieved! 
Let us start by agreeing, first of all, on what we mean by Education: As is well-known, the 
ancient Greek word for this endeavour, “Παιδεία”, comes from the word “παιδεύω”, which 
is derived from “παις” (child). This refers to the act that Plato considered so essential for his 
ideal Politeia, as to propose that all children should be educated, independently from the 
influence of their parents’ experiences and upbringing, to become effective citizens, able to 
undertake all responsibilities derived from fully participating in their civic duties.  

  
Let us begin from what I believe we all agree on: Education is NOT the accumulation of 
information and the mindless storage of data, tucked away somewhere in our brain, so that 
it may “downloaded” upon demand. I am also confident we agree that Education must 
contain the elements of understanding the connections between different items of 
information we receive, no matter how disparate they may appear, so that we may perhaps 
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be able to connect them in different ways and arrive at entirely different constructs from 
what we began. Of all animals, this is an ability that only humans can realize. 
In so doing, we “educate” ourselves how to use the full realm of our mental and physical 
capabilities to fully realize our potential and climb to peaks that we thought were 
previously unattainable. Thus, we will be able to understand what the young child, in 
Kazantzakis’ book “Report to Greco”, felt, when in response to his promise “I will reach as 
high as I can!” his grandfather replied, “No, I want you to reach where you cannot!” 
So, we all know what Education means. But do we practice it? This is where matters become 
difficult, as a major role is played by the education systems of our countries. In Section 2, I 
will speak about the situation in Greece, as it is my country, where I have taught in 
Universities for more than 30 years, and, therefore, know best and care about deeply. 
In Section 3, I will come to the central theme of this paper and outline how I believe the new 
science of Complexity (see e.g. Nicolis G. & Nicolis C., 2007) can help us all, irrespective of 
our national education systems: (a) rejuvenate our students’ interest in all sciences, (b) 
make them appreciate the connections between science and the Arts, and (c) induce them to 
think independently, ask questions and ultimately realize their own potential as future 
citizens in society. 
In Sections 4 – 6, I will discuss some of the wonderful new knowledge that Complexity has 
offered us, its marvelous discoveries, and suggest innovative ways by which we can teach it 
to our youths. In Section 7, I will speak about connections of Complexity and the Arts, and 
finally in Section 8, I will offer some conclusions and suggest ways that I feel will be useful 
to educators, who would like to implement ideas similar to my own. 

2. The Greek Situation  

Let me start, for simplicity, by identifying different stages of our education system in Greece 
by 5 Cycles (see Figure 1): Cycle 1 is Elementary Education, Cycle 2 is Gymnasium, Cycle 3 
is Lyceum (or Lykeion), Cycle 4 is University and Cycle 5 is Graduate studies. Now imagine 
these Cycles connected by “links”, which refer to how “effective” is the passage from one 
Cycle to the next. What does this mean? Clearly, I refer to how “smoothly” students pass 
from one Cycle to the next, having digested what they learned in the former and being able 
to easily follow the latter, without any major “surprises”. 
First the good news: In Greece, the link from Cycle 1 to 2 is well bonded. From Cycle 2 to 3, 
students “think” they understand matters, as there are no surprises, but still have only a 
general idea what they want to do in life and no clue as to what happens when they finish 
Cycle 3. They are generally quite influenced by what their parents and friends suggest, 
without seriously posing the questions: “What do I really want to do in my life?” “If science 
doesn’t inspire me and have no obvious special talents, how can I best contribute to the 
betterment of myself and those around me?” “Should I become a very good technician, or 
could I perhaps work to expand my family’s property, enterprise or traditions?” 
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Figure 1: The 5 Cycles of the Greek National Education System 

I will now jump to the “link” between Cycles 4 and 5 and share with you the good news that 
matters are rather smooth there also, allowing for a “natural” transition. This is the “link” 
where I have devoted a great amount of my life, with, allow me to say, reasonable success. 
But, I prefer to elaborate more about this when I discuss my conclusions in Section 8. 
And thus, we arrive at the “weakest link”, between Cycles 3 and 4, where the real 
problems in Greece arise. Here, there is no question of smoothness, but a case of disaster of 
great proportions, not only regarding the students’ mis-orientation and their families’ 
misfortunes, but also the detriment of Greek society. 
To understand this modern Greek tragedy, one must take a close look at our National 
Education system, and how it was chiefly affected by a law passed soon after the elections of 
1981, when Andreas Papandreou’s PASOK party came to power. Although this law 
alleviated previous undemocratic practices of Professors identified with Chairs that did not 
allow the progress of younger faculty without the Professors’ approval and discouraged any 
outside applicants, it also contained some serious flaws, which soon became evident. 
First of all, it kept all universities chained to a central National Educational System, whereby 
no university was allowed to form its own policies and determine the students it would 
accept in each of its Departments. Everything was centrally organized, so that students had 
to pass National Examinations, stating their choices (mostly according to their parents’ 
residence) so that admission grades became higher the more populated is the city where 
each university is located. 
But still, the worst was to come. As the Entrance Exams became each year more and more 
elaborate, demanding from students to answer more intricate and tedious questions, it 
became evident that what they learned in Cycle 3 was simply not enough. A highly parasitic 
system of private institutions was thus formed, promising to teach the contestants exactly 
those intricate and tedious details needed to pass the Entrance Exams.  
You can easily imagine what happened next: Lyceum education (itself strictly observing the 
Ministry’s rules) became redundant, as it was less and less relevant to the students, in favor 
of the “recipes” they were memorizing at the private institutions. And so, all the beauty and 
appeal of Lyceum teaching subsided, compared with the utilitarian approach that what was 
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Education system, and how it was chiefly affected by a law passed soon after the elections of 
1981, when Andreas Papandreou’s PASOK party came to power. Although this law 
alleviated previous undemocratic practices of Professors identified with Chairs that did not 
allow the progress of younger faculty without the Professors’ approval and discouraged any 
outside applicants, it also contained some serious flaws, which soon became evident. 
First of all, it kept all universities chained to a central National Educational System, whereby 
no university was allowed to form its own policies and determine the students it would 
accept in each of its Departments. Everything was centrally organized, so that students had 
to pass National Examinations, stating their choices (mostly according to their parents’ 
residence) so that admission grades became higher the more populated is the city where 
each university is located. 
But still, the worst was to come. As the Entrance Exams became each year more and more 
elaborate, demanding from students to answer more intricate and tedious questions, it 
became evident that what they learned in Cycle 3 was simply not enough. A highly parasitic 
system of private institutions was thus formed, promising to teach the contestants exactly 
those intricate and tedious details needed to pass the Entrance Exams.  
You can easily imagine what happened next: Lyceum education (itself strictly observing the 
Ministry’s rules) became redundant, as it was less and less relevant to the students, in favor 
of the “recipes” they were memorizing at the private institutions. And so, all the beauty and 
appeal of Lyceum teaching subsided, compared with the utilitarian approach that what was 
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Figure 1: The 5 Cycles of the Greek National Education System 
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important was the information students “learned” privately, at the great expense of their 
parents, in whose eyes Lyceum education was also discredited.   
So what, one might ask, as long as the students succeed in entering the Higher Educational 
and Technical Institutes closest to their choice and Exam grades? But, alas, this is not what 
happened. Forced, for several years, to recite what the private institutes “taught’ them, the 
students forgot how to think independently, ask questions, and focus on what they enjoyed. 
Instead, they began to adopt a mechanistic way of parroting facts, which they immediately 
forget when they enter Higher Education, so exhausted from this “training” that it takes 
them 2-3 years to recover and start passing courses successfully! 
And the “icing on the cake”: In testimony to the harmful effects of the private institutes, 
recent data painfully show that the students’ performance at the Entrance Exams has 
recently degraded so much that many University Departments have had to lower 
significantly the grades by which they will admit students, from say 60-70% to 40 – 50%, 
afraid to lose the student “clientele” assigned to them annually by the Ministry! Whatever 
you may wish to call this, it is certainly not Education.  

3. The Science of Complexity  

As everyone knows, over the last 120 years, science has progressed with such great strides, 
as to have reached to date heights previously thought unattainable. From our 
understanding of the structure of elementary particles and the unification of quantum, 
electromagnetic, weak and strong interactions to the cure of life-threatening diseases and the 
complete deciphering of the human genome. We have also begun to understand how our 
brains function to the extent that we can now help invalids perform mechanical motions by 
electronically exciting the right area of their brain. We are also on the verge of treating such 
dangerous ailments as epilepsy, schizophrenia, Alzheimer’s and Parkinson’s disease. 
On the other hand, even though we have completely verified quantum physics and 
Einstein’s theory of gravity revealing how our universe has developed since the Big Bang 
over the last 13.8 billion years, we still understand only about 5% of its constituents, as the 
remaining 95%, comprising what scientists call Dark Matter and Dark Energy, remain a 
mystery. Thus, as the great American scientist David Gross (Nobel Prize in Physics, 2004) 
recently said, “we may be proud of what we have discovered so far but let us not forget that 
our knowledge is finite, while what we don’t know may indeed be infinite!”  
So, the crucial question for Educators around the globe today is: How can we use all these 
remarkable discoveries to stimulate our students’ interest, excite their imagination and 
infuse them with the desire to pursue themselves some of these incredibly attractive 
avenues of research or participate actively in their innumerable applications? 
This is where the science of Complexity comes in (see e.g. Nicolis G. & Nicolis C., 2007): 
Complexity teaches us first of all, that living systems around us obey the very important 
rule “the whole is more than the sum of its parts”, realizing group actions in ways that are 
impossible to explain by reducing our study to the analysis of their individual components. 
In other words, we may know everything about a single bird or fish, but this knowledge 
will never allow us to explain the incredible shapes of the former in the sky, or the group 
changes of the latter in the sea (see Figure 2). 
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the knowledge of higher mathematics and computation, right? Wrong. Let me illustrate this 
with a simple example: 
Let us take a large, say 100x100 square cells and mark each cell by anyone of 2 states: Red 
(R) or Black (B), (live or dead, whence the name Game of Life). Every cell interacts with its 
eight neighbours, which are the nearest cells horizontally, vertically, or diagonally to it. 
Now assign R and B randomly to all your cells and renew their colours successively by 
following a simple deterministic rule: At each step: (a) Any live cell with two or three live 
neighbours survives as R to the next generation (supported by its neighbours), (b) any live 
cell with fewer than two live neighbours dies and turns to B (say due to under-population) 
and (c) any dead cell (B) with exactly three live neighbours becomes a live R cell (say due to 
reproduction). This game was invented by the great mathematician John Conway in 1968! 
Now continue to apply repeatedly the above deterministic rule to the new set of R and B 
cells and ask yourself what will happen in the successive generations. Will the R cells finally 
dominate and “life” in this population will prevail or will the B ones multiply to the extent 
that in the end everyone “dies”? Are there only fixed “states” in the end, where the R and B 
cells oscillate in number? What do you think? 
I will not tell you the answer, not because I don’t want to spoil the story, but because… there 
is no single answer! The secret lies within your choices of the initial distribution of states! 
Depending how you start, in general, you get a different answer! Now do you see what 
exciting developments we get when we mix a random process (initial choice of colors) with 
a purely deterministic one (evolution of the game)? 
And thus, we come to what you have all heard as deterministic chaos or chaos theory, and 
of course the formation of fractal shapes also occurring through deterministic dynamical 
processes. Here you will allow me to give only references to my books (since this lecture is 
addressed to many Greek educators), where all the theory is explained in Greek as simply as 
possible, with many examples, since I have been teaching this subject since 1986 in Greek 
universities. (Bountis, 1975, 1977, 2004, 2017 and 2019). In the bibliography of these 
references, you will find many of the most relevant books and articles that have appeared in 
the international literature.  
So, let us now return to the main topic of this paper: What is Complexity science, what new 
concepts and principles does it offer, and how can we teach them to our High School 
students, to rejuvenate their interest in all sciences and Arts, and help smoothen their 
passage through the “weak link” between Cycle 3 and Cycle 4 of their education? 

4. How Do We Motivate our Students to Learn about Complexity Science? 

Let us begin with a simple – looking question: How do we explain the famous Zeno’s 
paradox (of nearly 3000 years ago) that an arrow will never reach its target, since it will have 
to continuously halve its distance from its destination? I suppose you know that the 
complete answer was given about 1400 years ago when Calculus and the theory of limits 
were formulated. But did you know that we can actually present this theory to our students 
using one or more …pizzas? 
To clear the way ahead, we first need to clarify to the students that the there is a “confusion” 
in the paradox between the concepts of time and space (in fact, the theory of motion puzzled 
Ancient Greek philosophers for many centuries). The starting point here is that we should 
replace distances with time intervals. The paradox of “never reaching the target”, after all, is 
related to a summation of time increments, which may be infinite in number but each of 
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them is reduced by a scale r = ½. Thus, what we really want to find is how to compute the 
sum: 

                                                  

1 1 1 ... sec ?
2 4 8

 + + + = 
                                                             (1) 

assuming that the arrow travels first half the distance to the target in half a second 
(supposing its speed is equal to v = 1 m/sec, but you can change v to any constant you 
wish). Thus, the next half-distance is travelled in 1/4 sec, the next one in 1/8 sec. etc., and 
the question is whether the sum in (1) is a finite or infinite number. 
Let us forget about summing numbers and think about… eating half a pizza, then a quarter 
of the pizza, then an eighth of it, etc. Will this process lead us to start eating ever decreasing 
slices of a 2nd pizza, then a 3rd, etc., all the way to infinitely many pizzas? Let’s find out by a 
simple drawing in Figure 4. 
 
 

1/16 of the pizza                              ……                                                                 1/32 of the pizza    
  

 1/8 of the pizza 
 
                                                                                                                               1/2 of the pizza 

 
 
 

  
1/4 of the pizza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4: How do we evaluate the infinite sum (1) by eating pizza slices with ever decreasing size? 
 
Now I ask you: Is there any child above the age of 10 that cannot understand this? As I halve 
the slices continuously, add to the previous ones and keep doing this indefinitely, since the 
blank space (where the dots are) is always twice what I add, I will approach the top of the 
pizza in a continuous way and never surpass it! As the well – known Greek proverb says 
“ask a child or a madman to find out the truth!” (Later in the Lyceum students learn that all 
this comes from a formula for geometric progressions, but by that time it is too late). 
Now that the children (and I hope you too) are getting interested, let us come to a more 
difficult question: Suppose I come across a hungry child, whose appetite decreases more 
slowly, so that after half a pizza he (or she) eats 1/3, then 1/4 , then 1/5 of pizza, etc. What 
will happen? Again, as any child who knows about fractions can easily verify 1/2 +1/3+1/4 
=26/24 and this means we need a piece 1/12 of a second pizza! 
Let’ keep adding: 1/12 (of the new pizza) + 1/5 +1/6 +….+1/11 =1.02 approximately and 
we have finished the second pizza! Our friend continues to eat since, after all, the slices are 
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getting smaller, and the bets begin! The shop owner promises a free 3rd pizza if we ever 
reach that point, whence, our young lad finds that this happens when he reaches the 1/29 
slice. Now the stakes get higher, and a curious observer agrees to give our friend one euro 
for every new pizza he has to eat or get double his money back when we reach the last 
pizza. Do you think the child should accept the bet?  
Well, our child is smart enough (like most children at that age) to use a calculator and try by 
a simple iteration algorithm to add up an increasing number of terms, with n = 30, 50, 100, 
1000…, in this so-called harmonic sum 

                                        

1 1 1 1 1( ) ... ...
2 3 4 5

S n
n

= + + + + +
                                                            (2) 

only to find out that S(n) continues to grow and exceeds any of the low integers of 4, 
5,..,10,… or more pizzas! As we watch the numbers grow, we are constantly fooled into 
thinking that S(n) tends to converge to some limit, only to find out every time that, after 
more iterations, whatever number we set for it is eventually surpassed! But can we claim 
that we won the bet? Of course not! Our observing friend can always claim that had we 
summed more terms we would have reached a finite number. 
I know of no better way to introduce a young student to the magic world of infinity, limits, 
convergent and divergent series, than the examples outlined above. In fact, even the 
concept of proof, which torments so many of our Cycle 4 students could well be taught 
here, in Cycle 3! There is a beautiful way to prove that the harmonic sum (2) goes to infinity 
and win the bet. It takes only 2 – 3 lines of a simple logical argument that I will let you find 
out for yourselves, because only in this way you will never forget it. 
In fact, you can explain this argument to your students, and they will certainly understand 
it. Thus, you may end your class that day by saying: “Do you see now, boys and girls? Here 
is an example of how the human mind can discover what no calculator, however powerful, 
will ever be able to tell you!” 
And a final bit of crucial information: Observe that the geometric sum (1) that gave us a 
finite answer involves terms which are powers of a scale r=1/2, while no such scale relation 
exists among the terms we added in the harmonic sum (2)!  

5. The Important Lessons of Self Similarity Under Scaling 

I believe we can all agree that any new principle discovered is not important enough unless 
it can tell us something new about the world around us. So, what can we say about the 
importance of this “scaling law” we encountered in the previous section? How can use the 
idea of scaling to understand something about nature?  
Well, to find out we must first observe nature! Have you ever noticed something peculiar in 
the branching structure of a tree and the equivalent way the “capillary tubes” divide 
themselves in every leaf (see Figure 5)? 
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Figure 5: Note how smaller tree branches “bifurcate” from bigger ones (left) and how the “capillary 
tubes” divide as they carry nutrients to the ends of every leaf (right). 

What is happening here? Observe first in the left picture that big branches “bifurcate” into 
two (or more) sub-branches, which are significantly smaller in length (and width) from the 
“mother” branch. Now note a similar situation occurring as the leaf “tubes” “bifurcate” into 
thinner ones (right picture). The more observant among you will also notice that the 
distances at which the main leaf “tube” bifurcates in the second (smaller size) family are 
nearly equal, while the smaller distances, at which the bifurcations of the second ones also 
occur at similar nearly equal but smaller distances to give rise to the next “generation”. 
Why do you think that is? Are there relative scales (say r =1/2, 3/4, etc.) between the 
lengths and widths of these generations? 
Let us try to answer the first question by drawing our own tree, taking a vertical length, 
calling it a, and repeatedly bifurcating from it two new branches at 45o angles in an upward 
direction with length a/2, then a/4, etc., always at a scale r=1/2 smaller from one 
generation to the next (see Figure 6 left). What do you observe? Even though we may repeat 
this process as many times as possible (practically infinitely many) the height of the tree 
will finally converge to a finite (relatively small) size! Could Mother Nature be employing 
such a scaling law for reasons of economy? You must admit it looks quite plausible. 
Now let us turn to the leaf (see Figure 5 right). Could the observed bifurcations between 
smaller and smaller “tubes”, by some choice of scales, be what enables the nutrients to reach 
the furthest ends of the leaf, much like the arteries and veins in our bodies bifurcate to 
carry blood to the furthest extremities of our bodies? 
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physical exercise and reduce it when we are asleep. Under normal conditions, HR is quite 
steady at about 70 - 80 beats per minute (see the Electrocardiogram (ECG) in Figure 7(a)). 
 

(a)     (b) 
Figure 7: (a) HR signal in the ECG of a healthy person under normal conditions. (b) ECG of a patient 

suffering from ventricular tachycardia. 
 
Notice that besides the periodic polarization - depolarization “spikes” recorded by the EEG, 
there also appear aperiodic smaller “spikes” occurring chaotically at some of the electrodes. 
On the other hand, in the ECG of Figure 7(b), one notices a more pronounced evidence of 
order and periodicity in the ECG signals. Unfortunately, this type of signals are associated 
with the case of ventricular tachycardia!  
This demonstrates that nature prefers to endow the functioning of healthy organisms with a 
small degree of aperiodicity and chaos. Perhaps, in this way, a living organism becomes 
more “flexible” to “absorb” small “dosages” of irregular disturbances and thus adapt more 
easily to the surroundings without suffering undesirable effects. 
This is also true of the brain! In fact, when studying the onset of frontal lobe epileptic crises, 
researchers have found that 10 – 15 minutes before the crisis occurs, the brain’s chaotic 
behavior is significantly reduced (Iasemidis 2003, Iasemidis et al. 2005), while immediately 
after the crisis, the Electro-Encefalo-Graphic (EEG) signals show a remarkably periodic 
behavior (see Figure 8). Thus, this discovery can be used, through a portable mechanism 
carried by the epileptic, to predict the onset of the next crisis, so that he/she can be warned 
and take the necessary precautions.  
Now, we know that the brain works as a huge Neural Network (NN), consisting of many 
sub-networks, each responsible for a specific function (observation, motor, sound, language, 
etc.), which must “communicate” with each other to perform our daily tasks (see Figure 3). 
Since neurons emit electromagnetic oscillatory signals, this communication takes place 
through the synchronization of these signals. This means that when there is synchrony the 
neurons of the communicating sub-networks oscillate synchronously, while when they 
don’t, they exhibit asynchronous behavior (e.g. Haken, 2002, Salari and Maye, 2008). 
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Figure 9: Left: Some mammals and birds sleep with one eye closed and one open. Right: This 

combination of synchronous and asynchronous behavior was termed “chimera state” after the famous 
mythological beast bearing that name. 

 
From this paper, I reproduce here in Figure 10 one representative picture, showing on the 
left a column of snapshots of oscillatory states at different coupling parameters σ = 0.005,…, 
1.0, where, at  σ = 0.005, 0.17 the asynchronous and synchronous neurons are 
homogeneously distributed, while at σ = 0.02 and 1.0 all neurons are oscillating up and 
down in synchrony. A true chimera state is found at σ = 0.47, where the different states are 
clearly separated. 

 
Figure 10: A picture from (Hizanidis et al. 2014), showing different states on the left the only one of 

which shows a chimera state at σ = 0.47 (see text for more details). Note that this state is produced by a 
specific pattern of high frequency “spikes” and low frequency “bursts.” 

 
Now let’s become bolder and discuss something more advanced. In studying realistic 
mathematical models of neuron networks on the full set of 277 neurons of the simple C. 
elegans organism, we discovered that it was “naturally” divided in to 6 distinct sub-network 
communities (see Antonopoulos, et al., 2016), which often oscillated between synchronous 
and asynchronous behaviors (see Figure 11).  
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1.0, where, at  σ = 0.005, 0.17 the asynchronous and synchronous neurons are 
homogeneously distributed, while at σ = 0.02 and 1.0 all neurons are oscillating up and 
down in synchrony. A true chimera state is found at σ = 0.47, where the different states are 
clearly separated. 

 
Figure 10: A picture from (Hizanidis et al. 2014), showing different states on the left the only one of 

which shows a chimera state at σ = 0.47 (see text for more details). Note that this state is produced by a 
specific pattern of high frequency “spikes” and low frequency “bursts.” 

 
Now let’s become bolder and discuss something more advanced. In studying realistic 
mathematical models of neuron networks on the full set of 277 neurons of the simple C. 
elegans organism, we discovered that it was “naturally” divided in to 6 distinct sub-network 
communities (see Antonopoulos, et al., 2016), which often oscillated between synchronous 
and asynchronous behaviors (see Figure 11).  

The Chimera on a red-figure Apulian plate,  
c. 350-340 BC (Musée du Louvre)
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Figure 11: Three of the 6 neuronal communities of the C. elegans model in a 2-dimensional parameter 
space (taken from Antonopoulos et al. 2016). In the “blue” parameter regions we find asynchronous 

neurons, while the ones in the red and especially in the yellow regions are synchronized. 
 
To quantify the level of “cooperation” between these 6 neuronal communities, we employed 
in (Antonopoulos et al.,2016) a statistical quantity called ΦAR (see Massimini and Tononi, 
2018), which measures the collective “response” between 6 the communities as a whole. If 
the value of ΦAR is larger than the sum of the individual Φj of the j =1, 2,…,6 communities, 
we might conclude that the organism experiences a type of consciousness! 
We found that this indeed happens when our parameters are chosen within the red and 
yellow regions of Figure 12, i.e. exactly at parameter values where the 6 communities show 
the property of highest synchronization! 

 
Figure 12: In two cases we studied (Antonopoulos et al.2016) Tononi’s ΦAR was found to be larger 
(exhibiting evidence of consciousness) for parameter regions in the yellow-red regions of the two 

pictures, where synchronization of the neuronal network is maximal.  
 

Thus, we may conclude that synchronization is indeed an important phenomenon in these 
neuronal network models, and, moreover, it is precisely in synchronized domains of these 
models that we find evidence that “consciousness” is hidden. What is done presently is to 
perform actual experiments, for example through monkey brain studies, where these 
mathematical results are now beginning to be qualitatively verified (see Lopez et al., 2021). 

7. Complexity and the Arts (Is Complexity Beautiful?) 

Who has not, at some time in one’s life, looked up at a star-filled sky on a clear night and not 
marveled at the beautifully complex constellations, the distant stars of Sirius, Cassiopeia, 
Ursa Major and Minor or the planets of Mars and Venus and not thought of them as 
“beautiful”? And haven’t we all heard expressions of awe, while walking through the 
complicated arrangements of stalactites and stalagmites in a cave? 
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Even more so, when admiring the formations of birds in the sky, observing a dense forest 
landscape, or looking at the foliage of trees in a forest, why are many of us fascinated by 
their “beauty”? I would understand finding all these sights “marvelously complex”, but 
why “beautiful”? Does complexity have some esthetic merits that we don’t consciously 
realize? 
To answer this question, it might be wise to look at the works of great artists, painters, and 
sculptors or listen to the music of famous composers. Aren’t they supposed to reveal to us, 
common mortals, some of the inner beauty of nature by bringing out some of the “hidden 
secrets” of the world we live in? 
I am sure you know of several such artists, only, up to now, you may have not fully 
appreciated the “complexity” of their creations. Perhaps you found them “interesting”, 
“puzzling”, or “peculiar”, and went on to see other exhibits or turned the dial to hear a 
different musical piece. However, I am sure you will agree with me that the more we know 
about a work of art, the more we understand it and even find it inspiring. 
 

     
 

Figure 13: Two paintings, “Autumn Rythm” (1950, left) and “Convergence” (1952, right) by the great 
American artist Jackson Pollock (1912 - 1956). 

Jackson Pollock (1912 – 1956) was an American artist, who painted large canvasses (like 
those shown in Figure 13), often stretched across the whole floor of his studio, using his 
famous “paint dripping” method (see https://www.jackson-pollock.org/), and was hailed 
as one of the greatest painters of last century. In fact, he was the first great artist whose work 
was thoroughly analyzed from a complexity point of view by several scientists, who studied 
his paintings in terms of their self – similarity, found evidence of fractal properties and even 
measured their fractal dimension (see Bountis et al., 2017 for a detailed discussion).  
Following a similar approach, we analyzed (in Bountis et al., 2017) some paintings of trees, 
by another famous artist of the 20th century, the Dutch Master Piet Mondrian (1872 – 1944). 
In particular, we chose the two paintings shown in Figure 14, and studied mathematically 
and computationally the fascinating fractal features of the trees appearing in them.   
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Figure 14: Two paintings, “The Red Tree” (1910, left) and “Farm Near Duivendrecht” (1912, right) by 

the Dutch artist Piet Mondrian (1872 - 1944), who lived earlier than Pollock. 
More specifically, we focused on two parts of the trees’ foliages and laid over them a frame 
of smaller and smaller “squares” of sides, say, L1 = 0.75u, L2 = 0.5u, L3 = 0.25u, where u is a 
unit of length, e.g. 1 mm, depending on the size of the painting (see Figures 15 and 16). 
 

     
Figure 15: Two grid layings of part of the “The Red Tree”: Left by squares of side L1 and right by 

squares of side L2 (see text). By dark red we have colored in both pictures the squares that contain inside 
them any (small) parts of the painted tree and by light red squares those that don’t. 

For each of these situations, let us denote by N(Ln), n = 1, 2, 3, the number of boxes that 
contain part of the tree inside them by first counting all the empty boxes and subtracting 
them from the total number of squares contained in the big rectangle. Then we solve 
separately for each painting the following equations:  
N1(0.75u)D = N2(0.5u)D,           N2(0.75u)D = N3(0.25u)D  
Eliminating from these equations the unit length u (which is irrelevant) and taking 
logarithms of both sides, we would expect that the values of D, D1 and D2 say, in the above 
equations would coincide, since they both lead to the same measure of the tree M. This, of 
course, does not happen, since our first approximations are quite crude. It will be highly 
interesting, however, to ask if the following occurs:  
(a) Are the values of D1 and D2 close and lie between 1 and 2, and (b) as we move from the 
larger scales to the smaller ones, does the dimension converge to a single value D that 
would thus represent the fractal dimension of the tree in that region?  
You guessed it: The answer to both questions is affirmative! To establish this convincingly, 
however, two scales are not enough. We need to use an iterative numerical algorithm to 
continue the above procedure to smaller and smaller scales that are not visible to the eye. 
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When we did this in (Bountis et al., 2017) we discovered that the Dn for n=3, 4,… indeed 
converge to the value D ≈ 1.75. 
 
 
 
 

     

 
Figure 16: Two grid layings of part of the “Farm at Duivendrecht”: Left by squares of side L1 and right 

by squares of side L2 (see text). By dark and light red, we now color in both pictures the squares that 
contain inside them any (small) parts of the tree and by light blue squares those that don’t. 

Next, we repeated this process for the painting “Farm Near Duivendrecht”, see Figure 16. 
Applying the same procedure as above, we found that the fractal dimension of the part of 
the tree shown in Figure 16 is again D ≈ 1.75.  
What does all this mean? Can we infer that there is fractal complexity in these paintings? Do 
our results mean that Mondrian was somehow attracted by these features and considered 
them important to apply to his paintings? Could we perhaps identify an analogous painting, 
whose creator is unknown, as painted by Mondrian if its fractal dimension turns out to be 
close to D ≈ 1.75? And the ultimate question: Is there some objective “beauty” in this kind of 
complexity, given that it did inspire such great artists like Mondrian and Pollock to paint it? 
What do you think? I will not tell you the answers to these questions, as I am sure that, by 
now, you have the necessary knowledge to arrive at your own conclusions. I only hope that 
with what I have written here, I have provided you with enough means to form your own 
opinions. If you wish to discuss your views, even provide suggestions as to how they may 
be presented in the classroom, don’t hesitate to get in touch with me through 
tassosbountis@gmail.com . 
Before proceeding to the next and final section to discuss the merits of Complexity in 
Education, let me close this discussion by referring to some great composers of last century, 
who also produced “complex forms” of classical music. “Wait a minute!” you may protest at 
this point. “What do you mean by ‘classical’ music?” Fair enough. I will give you a 
definition (which is not mine) but fully expresses my view: I shall call “classical” any work 
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of Art, which, every time I experience it, I find something “new” in it, that I haven’t felt 
before. Isn’t this, after all, what we have discovered to be true in all the complex forms of 
Nature we have encountered in this paper? 
Let me now point out a recent study, using the functional MRI brain imaging technique to 
show that, when mathematicians are exposed to musical or visual beauty there is activation 
in the same part of their brain (medial-orbito-frontal cortex) as when they are exposed to a 
“beautiful” mathematical expression, such as Pythagoras’ theorem and Euler’s equation 
exp(iπ) = -1 (Zeki et al., 2014).  
The great painter Paul Cezanne (1839 – 1906) in his work Girl at the Piano (1850) referred to 
Wagner’s opera “Tannhauser”, who was at that time the symbol of a new kind of art. 
Furthermore, the impact of music in Picasso’s work was recently exemplified in a 2011 
exhibition in the Museum of Modern Art, New York, entitled ‘There is Music in Picasso and 
Picasso is in Music”. 
Finally, the widely acclaimed atonality in the music of the Austrian composer, music 
theorist, teacher, writer, and painter Arnold Schoenberg (1874 -1951), has been related with 
works of his friend, the painter Wassily Kandinsky (1866 – 1944), who was hailed as one of 
the founders of abstract art. Would you not agree that every time we look closely at the 
works of these Masters, we always discover something we haven’t seen before? Isn’t it about 
time we stopped looking and started observing? 

8. What did we Learn about Education? 

After this course of analysis in connecting and bridging different knowledge fields we 
arrived at the end of our journey. I hope you enjoyed it and feel you have learned some new 
fascinating knowledge. Now the time has come to ask ourselves, what does all this have to 
do with Education, and how may apply our new knowledge to improve current teaching 
strategies, already at early High School. 
I believe that all of you, as Educators, have derived some ideas from this paper. Why not 
start, therefore, in your Math classes, with the simple puzzles I developed in Section 4 about 
sums of decreasing numbers. Don’t be afraid to teach the concepts of finiteness and infinity 
to your students. Beginning with the integers N = {1, 2, 3, …} explain to them the concept of 
countable infinities within the integers, and then turn to the fractional numbers p = n/m, 
where n, m are positive integers, have no common divisor and satisfy m>n .  
Do your students realize that all these infinitely many fractions are enclosed in the open 
interval between 0 and 1? Of course, they do. Can they count them? Easy: Number 1/2 by 
“1”, {1/3, 2/3} as “2, 3”, then {1/4, 3/4} as “4, 5”, next {1/5, 2/5, 3/5, 4/5} as {6, 7, 8, 9} and 
so on. These numbers are called rationals. Now pose to your students the question: Can all 
numbers in (0, 1) be written in the form n/m? Let’s find out: Note first that all these 
fractions, or rationals, when written in decimal form are always composed by a finite 
sequence of digits, repeated ad infinitum. 
Take, for example, the number 8/13= 0.6153846153846153846…. Clearly it is formed by the 
sequence 6153846, which goes on forever, as the students can verify by applying the rules of 
simple division they learned in Elementary School. Now what about the number

2 / 2 0.70710678118654752440084436210485....= ? No matter how many digits a 
student computes on a calculator, he/she will never arrive at a finite sequence of integers 
that are repeated ad infinitum.  These numbers are called irrationals, and their properties 
cannot of course be taught at high school level. But, why not let the students experiment 
with them by themselves, using the internet to learn more about them? Don’t you agree that 
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this will allow them to generate their own questions and wonder about this puzzle on their 
own? 
Now let’s go to what we learned in Section 5 and focus on Figure 6. Refer the student to my 
book on “The Wonderful World of Fractals”, where all the steps for creating Barnsley’s fern 
are stated explicitly. The students can then implement these steps on a simple computer 
program and construct their own realistic fern leaves! Not only that, but they can find in my 
book other types of similar sets of simple transformations that will help students draw their 
own “Christmas trees”, “ivy plants” (like those growing on walls), and many other 
fascinating designs, while being also able to create some of their own! 
This is what I mean by Education. Don’t give your students the full answer. Encourage them 
to think independently and search for the truth on their own, as far as they feel comfortable. 
This means you will have to do some extra work yourself, recall some of the topics you were 
taught at the University, but, believe me, it will be worth it! Similarly, if you are a Physics 
teacher, don’t hesitate to ask your students to try to find out more about galaxies, 
supernovas, red and white giants and “black holes”. Tell them about the thousands of 
faraway exo-solar planetary systems discovered in the last 20 years, in which scientists are 
searching for “habitable zones” where Earth - like planets may exist that could support life 
similar to what we find on Earth! 
If you teach Biology, what is wrong about encouraging your students to find out more 
about the human brain, its different functions, the imaging techniques we have developed 
to study it as a huge neuronal network, composed of many sub-networks that communicate 
with each other through synchronization? And believe me, if you start your students in that 
direction, there is no telling how far they may wish to go!   
Finally, talk to your students about the interrelationships between different sciences, by 
playing with them the Game of Life described in Section 3. Ask them to explore the 
different patterns that arise for different initial conditions of the game. Starting from 
different arrangements of “living” (red) and “dead” (black) cells over a grid of NxN small 
squares     (N= 10, 20, 50, etc.), encourage them to find cases where we don’t end up with all 
cells of the same colour. Can they “play God” and create communities of their own, which 
will sustain “life” forever? Will that “life” be “frozen” to a specific number of red and black 
cells, or will it be dynamically evolving “forever”, with cells periodically changing colour? 
In this way, you will be able to motivate your students to appreciate the inter-disciplinarity 
among all sciences: (a) Studying a mathematical model will make them think about its 
deterministic and statistical rules, (b) implementing it on a computer will help them 
understand how to write their own numerical program, while (c) interpreting the results 
will urge them to study more about Biology and read how life was first generated and 
preserved on our planet. That’s what I call Education! 
Now those of you who don’t know me may very well ask: That’s fine for you Dr. Bountis to 
give out all this “wise” advice, but what have you done to put into practice these 
educational ideas that you are preaching? Have you tried to explain advanced topics to 
young people to find out how effective your advice can be? 
This is a very fair question that needs to be answered. First, I must admit that I haven’t done 
anything significant to bridge the “link” between High School and University. I may have 
visited 10 – 20 high schools in the Patras region, when invited by a teacher, or welcomed 
high school classes to the University of Patras to speak to them about chaos and fractals, but 
that was all. 
Instead, I put all my efforts in bridging the gap between University education and graduate 
studies. I started, with many other colleagues, in 1987, a series of annual Summer Schools 
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and International Conferences on Nonlinear Dynamics and Complexity that continues to 
this day. These 32 Summer Schools and 5 Conferences were attended by thousands of 
university Greek students, some hundreds of which went on to graduate studies in these 
fields and are today accomplished faculty members and researchers in Greek and 
international institutions. 
If you wish to read more about these activities, please go to http://cosa.inn.demokritos.gr/ 
and read chapters of my book on “The Meaning of Education: A Lifetime of Summer 
Schools”. 
However, I am still not satisfied, and now that I am a “retired” Professor, I intend to devote 
a lot of effort to help bridge this “weakest link” between High School and University in my 
country. If you wish to assist me in this effort, you know where to find me. 
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Η προσέγγιση STEM ως μέσο εισαγωγής σύγχρονης 
επιστήμης στο σχολείο. Δύο χαρακτηριστικά 

παραδείγματα 

Μιχάλης Ορφανάκης 
Φυσικός Εκπαιδευτικός, 1ο ΓΕΛ Ιεράπετρας 

Περίληψη 

Μια απλή διερεύνηση των εθνικών αναλυτικών προγραμμάτων των Φυσικών Επιστημών 
αρκεί για να διαπιστώσει κανείς ότι η σύγχρονη Επιστήμη απουσιάζει σχεδόν παντελώς από 
την σχολική εκπαίδευση. Τομείς της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας παρουσιάζονται 
σχεδόν πάντοτε επιγραμματικά και συνήθως στο πλαίσιο κάποιου ένθετου στο σχολικό 
βιβλίο. Επιπρόσθετα, σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι μαθητές που επιλέγουν να 
ακολουθήσουν σπουδές στους τομείς των Φυσικών Επιστημών, δεν προετοιμάζονται σχεδόν 
καθόλου ώστε να είναι σε θέση να προσαρμοστούν και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις 
της πειραματικής έρευνας στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Η προσέγγιση STEM μπορεί να 
συμβάλλει καθοριστικά στην προσπάθεια άμβλυνσης αυτού του χάσματος και να εισαγάγει 
αποτελεσματικά σύγχρονη Επιστήμη στο σχολείο. Στην εισήγηση αυτή, γίνεται αναφορά σε 
δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα μεταφοράς σύγχρονης Επιστήμης στο σχολείο μέσω 
STEM εργασιών, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εργαστούν πειραματικά 
σε αντικείμενα σύγχρονης έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι εργασίες 
«Οπτικός Αξονικός Τομογράφος με LEGO και Arduino» και «Οπτικές Λαβίδες, Το Βραβείο 
Νόμπελ Φυσικής 2018 στο σχολείο σας» οι οποίες απέσπασαν 1ο βραβείο σε Εθνικό και 
Πανευρωπαϊκό επίπεδο στους αντίστοιχους διαγωνισμούς Science on Stage. Πρόκειται για 
εργασίες που δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με ακαδημαϊκή 
έρευνα και να εργαστούν πειραματικά με την ίδια μεθοδολογία και με τις ίδιες τεχνικές τις 
οποίες εφαρμόζουν οι επιστήμονες στο ερευνητικό εργαστήριο. 
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Από τον Αριστοτέλη στον Ηράκλειτο και από τους 
δυαδικούς υπολογιστές στους κβαντικούς 
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Με την εισήγησή μου αυτή θα επιχειρήσω να αποτείνω φόρο τιμής στον μεγάλο αναθεωρητή 
της ανθρωπότητας, στον σπουδαίο αυτό και παραμελημένο αρχαίο φιλόσοφο, τον 
Ηράκλειτο, που εξακολουθεί να είναι επίκαιρος και να μας υπενθυμίζει μία ακόμη συμβολή 
του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη διαχρονική εξέλιξη της παγκόσμιας σκέψης και 
θεώρησης των πραγμάτων. 
Πρόθεσή μου είναι: 
να αναδειχθεί ο προφητικός λόγος του Ηράκλειτου, 
να συνδεθεί η σκέψη του με την επίσης ανατρεπτική φιλοσοφία της κβαντικής θεωρίας και 
άλλων σύγχρονων ρευμάτων όπως αυτό του εποικοδομισμού αλλά και 
να αναζητηθούν μερικές προεκτάσεις που οι δύο αυτές ανατρεπτικές θεωρίες μπορεί να 
έχουν για τον τρόπο σκέψης μας και για την Εκπαίδευση. 
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Ανοικτό Σχολείο - Δημιουργώντας το ιδανικό 
περιβάλλον για την εφαρμογή δράσεων STEM 

Δρ. Σοφοκλής Σωτηρίου1 
sotiriou@ea.gr 

1Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης, Ελληνογερμανική Αγωγή 

Περίληψη 

Το Ανοικτό Σχολείο εφαρμόζει το μοντέλο της Ανοικτής Μάθησης που βασίζεται στο 
τρίπτυχο Ανοικτό Περιεχόμενο – Ανοικτή Παιδαγωγική Προσέγγιση – Ανοικτή 
Συνεργασία. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι δραστηριότητες των μαθητών αποκτούν 
διαφορετική δυναμική και εμπλουτίζονται από τη συνεχή αλληλεπίδραση με την 
επιστημονική έρευνα και γνώση. Οι μαθητικές δράσεις σχεδιάζονται σε συνεργασία με τους 
τοπικούς φορείς και απαντούν σε προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. Έτσι το σχολείο 
μετατρέπεται σε κόμβο καινοτομίας και εκπαίδευσης ενισχύοντας το επιστημονικό 
δυναμικό της ευρύτερης περιοχής. Θα παρουσιαστούν αποτελέσματα από την εφαρμογή της 
μεθοδολογίας αυτής σε μεγάλο αριθμό σχολείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
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Abstract  

This commentary intends to activate thoughts and considerations related to the emerging state of 
delineating a theoretical conceptual framework of Computational STEAM integration as well as its 
conceptualization for instructional practices, new learning objectives and evaluation techniques. 
The purpose of this commentary is: (i) to summarize the state of the art for the different approaches of 
STEAM epistemology and integration, (ii) to go beyond and suggest some directions for future research, 
(iii) to discuss the time dependence of the boundary objects as crossing objects and (iv) to discuss the 
new forms of learning objectives and the assessment techniques as well as their dependence on the 
different epistemologies applied in STEM integration.. The role of Computational Thinking practices 
and the computational artefacts as boundary objects is discussed together with the role of threshold 
concepts. This commentary is not complete but it can offer insights for the type of STEAM integration in 
order to clarify the term STEAM Integrations and its perturbations.  
 
Keywords: STEAM, Computational STEAM, Threshold Concepts, boundary objects 

Introduction 

Humanity meets problems which need a holistic approach and they cannot be faced by 
“isolated” disciplines or by stereotype methodologies based on traditional cognitive areas 
(National Academy of Engineering, 2016; Bryan & Guzey, 2016). There is also a general 
consensus that the purpose of education is not about teaching separate disciplines, but the 
focus of teaching should be on to “develop a reliable compass and the navigation tools to find their 
own way in a world that is increasingly complex, volatile and uncertain.” (Schleicher, 2019, The 
OECD Learning Compass 20https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-
learning/learning/30). “There are various different interpretations and suggestions of “STEAM 
education and STEAM integration” and numerous references indicate that STEAM education has 
been defined in different frameworks ranging from disciplinary to transdisciplinary approaches 
(English, 2016), indicating the need to articulate and delineate what we mean by STEAM 
integration, the type of STEAM epistemology, the evaluation in STEAM integration, the type of 
expected learning outcomes, the connection of STEAM integration with Computational Thinking 
practices etc” (Psycharis& Kalovrektis, 2021). 

Many researchers have worked for a conceptual framework for “integrated STEAM”. 
(e.g. Wang et al., 2011; Sanders et al., 2012;Vasquez, et al., 2013; Guzey et al.,2017; Perignat et 
al., 2019;Tytler, et al., 2019; Quigley et al., 2019), indicating the need to clarify the 
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“integrative STEM education” as well as its practical application in school settings. In order 
to delineate the concept/term of “STEAM integration” we have to proceed to issues related 
to Computational Thinking, Computational Science and the epistemologies of the 
disciplined included in the acronym of STEAM. 
The concept/term integrated STEAM is used to denote that we are looking for models of 
integration that “combine” core disciplinary concepts, cross-cutting concepts, the practices 
of Scientists and Engineers as well as the practice of Artists in order to have a less 
fragmented experience for learners working in real authentic problems. 
In order to implement these models of integration at a more practical level and make them 
transferable as instructional strategies, we have to find pathways to connect Computational 
Thinking, Computational Science and the epistemologies of the disciplines included in the 
STEAM acronym in a complementary and interactive way, as well as to examine how we 
can determine the so called boundary objects which will be the agents for mediating the 
propagation between the different STEAM disciplines. 
 

1. Computational Thinking and STEAM integration 

According to Wing (2011) “Computational thinking is the thought processes involved in 
formulating problems and their solutions so that the solutions are represented in a form that can be 
effectively carried out by an information-processing agent”. Another approach for the 
relationship between CT and Science education ,which is operational and can serve for a 
more practical implementation of CT in STEAM integrated approach, is proposed by 
Weintrop  et al. (2016).In specific, Weintrop et al. (2016) proposed a model for CT and 
Science Education based on Computational Models in the form of a taxonomy consisting of 
four main categories: data practices, modeling and simulation practices, computational 
problem-solving practices and systems thinking practices. This taxonomy can serve as a 
guide to diffuse these practices in the “common “area of Scientists and Engineers. We 
consider this approach very close to the Computational Model approach, base in 
Computational Science, as it focus on the  role of modeling and its relation to the collection 
and analysis of data produced after implementing the so called Computational model. 
Computational modeling is -mainly-considered as the output of different levels of 
abstraction and the vehicle for learning STEM concepts (Sherin, 2001; Hambrusch et al., 
2009) through engagement in the process of the computational experiment.  

2. Computational Science in Education 

There is a lot of research-and confusion- about the terms “computing”, “computation” 
and “computational”. In research papers these concepts are considered as similar while in 
some others they are considered  of different content (Psycharis, 2018a, b). Wing (2008), 
connected abstraction with automation and she argued that the “mechanics” of abstraction 
layers leads to abstraction, defining computing as “automation of our abstractions”. 

Computational Science (C.S.) “is the integration of Mathematics, Computer Science and any 
other discipline to explore authentic-complex problems bringing together concepts from a variety of 
cognitive subjects” (Landau et al., 2008) while is considered to be part of the Computational 
Science-Engineering community (Psycharis, 2016). Juszczak (2015) makes a significant 
remark for the epistemology of Computational Science, by considering that is “applicable” 
to both Natural and Social Sciences and that Computational Science, as the later does not 
use “computers” for just to analyze complex systems and data sets. He proclaimed that  
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Computational Science is a non-empirical science, since data collected  in Computational 
Science is the result of simulations and virtual experiments while there is a key  distinction 
between a true computational science and a science that uses computation, and  this 
distinction is based on the  nature of evidence: “traditional science and science experimentation 
use computation to assist in the analytic and experimental process and  empirical evidence” ,while in 
Computational Science the experiments are virtual and the data are real, making the 
computational experiment equivalent to the usual experiment on the laboratory. “On the 
other hand, computational experiments attempt to use data about the real world in order to conduct 
real experiments in a virtual universe”. 
An essential component of the Computational Science is the development of models and 
their simulation with one of the well-known techniques. Hestenes (1999) states that most 
physics and generally science/engineering problems are solved by constructing or selecting 
a model, from which the answer to the problem is extracted through model-based inference 
and the simulation of the model suggested by the taxonomy of Weintrop et al. (2016). 
Succinctly, the model provides the solution to the problem, or one of the solutions of the 
problem.  
 

3. Core and Transverse Concepts, Threshold Concepts and Boundary Objects  

According to (NRC, 2012) “science education in grades K–12 should be built around three major 
dimensions: science and engineering practices, crosscutting concepts that unify the study of science 
and engineering through their common application across fields, and core ideas in the major 
disciplines of natural science”. 

In NGSS (2013), the crosscutting concepts are extensively presented and described, and 
include: 1. Patterns 2. Cause and Effect 3. Scale, Proportion, and Quantity 4. Systems and 
System Models 5. Energy and Matter in Systems 6. Structure and Function 7. Stability and 
Change of Systems. These concepts can be conceived “as an organizational structure to 
understand the world and help students”. Every discipline is based on the core disciplinary 
concepts, but among them the threshold concepts play a crucial role in teaching and 
learning (Psycharis & Kalovrektis, 2021). 

Threshold Concepts (TCs) are of particular interest to Science and STEM education, 
representing a “transformed way of understanding, or interpreting or viewing something without 
which the learner cannot progress.”(Psycharis, 2016).“Not all of the disciplinary core concepts are 
threshold concepts. Identifying which disciplinary concepts are threshold concepts can help to include 
them in the crosscutting concepts and this is our idea, i.e. to apply didactic scenarios with scientific 
and engineering practices including crosscutting concepts and threshold concepts. To complete our 
prerequisites for the STEM integration we have to talk briefly for the boundary objects (Psycharis & 
Kalovrektis,2021). One fundamental term for determining STEM integration is the concept of the 
boundary objects. One of the issues raised for inclusion and determination in STEAM (Star, 1988; 
Star, 2010; Star & Griesemer, 1989). Boundary/crossing objects are concepts used to explore the 
mechanics of the interactions of experts working in different cognitive areas as well as the exploration 
these objects mediate the integration of separate disciplines. (Engestrom et al., 1995; Polman & Hope, 
2014). Boundary objects are considered as inevitable as “Disciplines do not have cores or 
essences, but rather histories of inscription practices and procedures within cultural contexts for pure 
and applied ends”(Tytler et al.,2019) 
According to (Leung,2020),the difficulty to conceptualize STEM integration comes from the 
obstacles we face when trying to cross between isolated disciplinary disciplines and “there 
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are pedagogical content knowledge boundaries that need to be crossed as each STEM discipline has its 
own epistemic practices that cannot be changed easily”.   
 
4. Epistemology of STEAM Disciplines  

There is little consensus on what STEM education means and how it can be implemented 
in practice (NAE & NRC, 2014). “In a broad sense, it can refer to either the sum of the individual 
disciplines involved in STEM or an interdisciplinary approach to STEM education that emphasizes 
the connections across disciplines”(Gao et al,2020).Different approaches to STEAM integration 
depend on the definitions and/or interpretations of mono-disciplinarity, multi-
disciplinarity, inter-disciplinarity and trans-disciplinarity and how these discipline 
integrations  are diffused in the epistemologies of the disciplines included in the STEM 
acronym. Studies and definitions on the above types of discipline integrations usually 
delineate the form of STEAM integration, while the crossing of the different methodologies 
in the disciplines included in the acronym as well as the “common concepts” in the 
disciplines, provide a more clear picture if realization of STEAM integration in practice. 
There is an extensive review on these types of integration. For example, (Vasquez et al., 
2013; English, 2016) provide definitions of the different types of integration as increasing 
levels of integration: 
“1.Disciplinary Concepts and skills are learned separately in each discipline. 
2. Multidisciplinary Concepts and skills are learned separately in each discipline but within a 
common theme. 
3. Interdisciplinary Closely linked concepts and skills are learned from two or more disciplines with 
the aim of deepening knowledge and skills. 
4. Transdisciplinary Knowledge and skills learned from two or more disciplines are applied to real-
world problems and projects, thus helping to shape the learning experience”. 

Another definition of Interdisciplinary knowledge is presented at (OECD: OECD 
Future of Education and Skills 2030-Conceptual learningframework-
https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-
learning/learning/knowledge/Knowledge_for_2030_concept_note.pdf) in terms of 
integration of interdisciplinary mode of integration into curricula, as:” interdisciplinary 
knowledge can be integrated into curricula: by transferring key concepts, identifying connectedness, 
through thematic learning; by combining related subjects or creating a new subject; and by 
supporting project-based learning”. 
In the report of UNESCO (Boon Ng Soo, 2019, UNESCO, Exploring STEM competences for 
the 21st century, https://learningportal.iiep.unesco.org/en/library/exploring-stem-
competences-for-the-21st-century,2019), interdisciplinary approach is viewed as “integrator 
at higher level of integration across subjects, for example, by focusing on a shared concept. In an 
effective interdisciplinary approach, relevant disciplines come together to blur and overcome any 
separation of skills and knowledge within the disciplines”.  

Our approach is close to that by considering that inter-disciplinarity is implemented by 
using as a core concept one of the transverse concepts and making connections with not all 
of core disciplinary concepts in different disciplines but only with the threshold concepts, in 
the framework of one curricular activity in alignment with the STEM content approach 
(Bryan et al., 2015). 
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5. Space and Time in STEAM 

“STEM is promoted as an alternative to teaching without a focus on separate disciplines   and this 
approach is often depicted by  spatial, Venn diagrams  where STEM is a  cross disciplinary endeavor” 
(Tytler et al.2019). 
However, according to (Tytlet et al., 2019) “disciplinary  interactions  are envisaged for 
‘trans-disciplinarity’ as creating new meta-knowledge that transcends the separate 
knowledges of the interacting disciplines”( Beauchamp& Beauchamp, 2012). According to 
(Tytlet et al., 2019),“ trans-disciplinarity leads to new knowledge stemming from ‘the interaction of 
diverse people within an entirely new group’, rather than the sharing of individual knowledge by 
experts as in multi-disciplinarity, or the creation of knowledge ‘at the intersection of established 
disciplines’ as in interdisciplinarity, where ‘interdisciplinary’ is defined as  the circumstance of 
combining two or more disciplines”. These spatial pictures do not analyze the types of 
interaction or the propagation of concepts with “common characteristics”. In our 
framework, in the STEM content approach, the core is one or more transversal concepts but 
inside this transversal concept the “common concepts” in each separate discipline somehow 
interact, and thus a temporal dimension is necessary to describe this propagation.   These 
intermediate agents are important in order to describe the time evolution of the propagation 
between the disciplines and discover their transformative effect. We also consider that the 
temporal evolution of the concepts, during the interaction in a STEM integration, causes 
perturbations in its self-meaning as well as in the meaning of the other concepts interacting 
with this.  
 

6. Concluding remarks 

In conclusion, there is a tremendous attention for the implementation of STEAM 
integration and its implementation in the form of new learning objectives, what learning 
theories (new ones?) we need to support this, the new forms of assessment. Research refers 
to different examples of STEAM integration, but we feel that in order to characterize an 
example as “STEAM integration example” we need to develop a well-established 
framework with specific integrators. 

In addition, a more research is needed to further analyze the types of boundary objects, 
their identity during the interactions within the “fusion” process, the perturbation they 
cause and how these are related to the threshold concepts of the separate disciplines.  

Therefore, our proposed model integrates Computational Science (as a new discipline are 
with its concepts and methodologies), with STEAM content epistemology, using the 
boundary objects acting on the threshold concepts, and leads to a model with common 
elements of het of Computational Pedagogy suggested by (Yasar at al.,2016). 
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1Διευθυντής - Μαθηματικός Γυμνασίου Ανδρίτσαινας, 
2Φιλόλογος στο Γυμνάσιο Ανδρίτσαινας και 3Τεχνολόγος στο Γυμνάσιο Ανδρίτσαινας 

Περίληψη 
Η παρούσα διδακτική πρόταση έχει ως στόχο την οικειοποίηση εκ μέρους των μαθητών εννοιών, 
γεγονότων και συνθηκών, που σφράγισαν πτυχές της επανάστασης του 1821, μέσα από μία 
Κονστρουκτιβιστική θεώρηση. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει δραστηριότητες που συνδέονται με 
γνωστικά αντικείμενα της Β΄ Γυμνασίου. Η μεθοδολογία καλύπτει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως 
διεξαγωγή στατιστικών ερευνών, συγγραφή κειμένων και δημιουργία τεχνήματος με υλικό που οι 
μαθητές αναζητούν σε ποικίλες πηγές, του διαδικτύου συμπεριλαμβανομένου, και που στη συνέχεια 
συγκρίνουν, αξιολογούν και συνθέτουν. Στα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνεται η προσέγγιση πτυχών 
του 1821 από περισσότερες οπτικές γωνίες και η οικοδόμηση της γνώσης εκ μέρους των ίδιων των 
μαθητών.Ανεξάρτητα από τον βαθμό επίτευξης των επιμέρους στόχων, η διαθεματική λογική που 
διαπερνάτην πρόταση συμβαδίζει με μια διαδικασία κατάκτησης της μάθησης περισσότερο βιωματικής 
και, ως εκ τούτου, περισσότερο οικείας και ελκυστικής για τους μαθητές. 

Λέξεις κλειδιά: Κονστρουκτιβισμός, Επανάσταση 1821, Διερευνητική Μάθηση  
 
Εισαγωγή 

Εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων του Γυμνασίου Ανδρίτσαινας σε συνεργασία 
με την κ. Γεωργακοπούλου Άννα,συντονίστρια του Π.Ε.Κ.Ε.Σ Δυτικής Ελλάδας,σχεδίασαν 
δραστηριότητες με αντικείμενο ποικίλες πτυχές της επανάστασης του 1821 και στόχο τη 
βιωματική προσέγγισή τους από τους μαθητές. Οι εν λόγω μαθησιακές δραστηριότητες 
διαπνέονται απότις βασικές αρχές του Κονστρουκτιβισμού, ακολουθώντας στοιχεία της 
διερευνητικής-αποκαλυπτικής μάθησης, αλλά και ομαδοσυνεργατικά χαρακτηριστικά 
(Κουκουνάρας - Λιάγκης, 2015). Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει δραστηριότητες που 
συνδέονται με τα μαθήματα της Στατιστικής, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της 
Τεχνολογίας της Β΄ Γυμνασίου. Αρχικά, οι μαθητές κλήθηκαν να εμβαθύνουν σε κάτι που 
τους ήταν ήδη γνωστό και να αξιοποιήσουν τις πρότερες γνώσεις τους για να συνθέσουν 
πληροφορίες σχετικά με το 1821, συνεργατικά και μέσω της αλληλεπίδρασης με το 
περιβάλλον τους. Μέσα από τρεις διαθεματικές δράσεις τριών μαθησιακών αντικειμένων, οι 
μαθητές νοηματοδότησαν τα βιώματά τους, επέλεξαν οι ίδιοι τις βασικές τους 
δραστηριότητες, τις υλοποίησαν συνεργατικά και αξιολόγησαν κριτικά τα αποτελέσματα 
των δράσεων τους. 

 
Η μαθηματική δράση 
 
Χαρακτηριστικά της μαθηματικής δράσης: 

Θα αναφερθούμε σε μια μαθηματικού περιεχομένου δράση, η οποία είχε 
ομαδοσυνεργατικά χαρακτηριστικά. Υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της 
στατιστικής της Β΄ Γυμνασίου και εντός του ωρολογίου προγράμματος.  
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Το θεωρητικό πλαίσιο της μαθηματικής δράσης: 
Υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις αρχές του Κοινωνικού Κονστρουκτιβισμού του Lev 

Semenovich Vygotsky, ο οποίος υποστήριζε ότι η καλλιέργεια της γνώσης είναι μια συνεχής 
και δυναμική αλληλεπίδραση μαθητή και περιβάλλοντος (Φάβας, 2018). Σύμφωνα με τον 
Κοινωνικό Κονστρουκτιβισμό, ο μαθητής συνεχώς αξιολογεί και μεταβάλλει την 
προηγούμενη γνώση του, προσδίδοντας συνεχώς νέο νόημα στον κόσμο γύρω του (Μακρής, 
2015). Ο διδάσκων δεν παρουσιάζεται ως αυθεντία, αλλά συνεργάζεται ως ένα ισότιμο μέλος 
μιας ομάδας μάθησης, παρέχοντας βοηθήματα και  κατευθύνσεις για την παραγωγή της 
γνώσης (Χρόνη, 2017). Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην ιδέα της αποκαλυπτικής μάθησης του 
Jerome Bruner, σύμφωνα με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα, όταν 
ανακαλύπτουν οι ίδιοι τη γνώση (Χάρχαρος, 2014). 

 
Ανάλυση της μαθηματικής δράσης: 

Αρχικά, επιχειρήθηκε να τονωθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα της 
στατιστικής, έχοντας ως άξονα αναφοράς την Επανάσταση του 1821. Για τον λόγο αυτόν, οι 
μαθητές κλήθηκαν να μετρήσουν τον αριθμό των σπαθιών και των τουφεκιών του γνωστού 
πίνακα ζωγραφικής του Βρυζάκη, «Η έξοδος του Μεσολογγίου» 
(http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/5204/Istoria_G-Gymnasiou_html-
empl/index2_8.html). Έπειτα, οι μαθητές ενημερώθηκαν για τις βασικές στατιστικές έννοιες. 
Κατόπιν, χωρίστηκαν σε ομάδες και υλοποίησαν οι ίδιοι στατιστικές έρευνες μεταξύ τους σε 
θέματα του ενδιαφέροντός τους. Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια 
τούς προσέλκυσαν το ενδιαφέρον. 

Στη συνέχεια, ο διδάσκων εμβάθυνε στη στατιστική θεωρία, αναφέροντας στους μαθητές 
ότι το κεντρικό θέμα, το οποίο καλούνταν να διερευνήσουν, ήταν η επανάσταση του 1821 
και ότι έπρεπε να δώσουν προσοχή στις μονάδες μέτρησης και στη διατροφή της εποχής. Οι 
μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα των μαθητών ασχολήθηκε με τον 
πίνακα περιγραφής αργύρου, αντλημένου από μονές και εκκλησίες την άνοιξη του 1822 
(Μποζίκης, 2018). Στον πίνακα αυτόν αναφέρονται ως μονάδες μέτρησης της αξίας οι 
«παράδες», τα «γρόσια» και τα «δράμια». Οι μαθητές κλήθηκαν να δώσουν στατιστική 
έμφαση στην περιοχή που εμφανίζεται το τοπικό Φανάρι.Οι μαθητές διαπίστωσαν πιθανό 
τυπογραφικό λάθος στον πίνακα καθότι στην τριάδα (Φανάρι, Αρκαδία, Λεοντάρι), η λέξη 
«Αρκαδία» θα πρέπει να αντικατασταθεί με την λέξη Αρκαδιά (σημερινή Κυπαρισσία). 
Αυτό προκύπτει τόσο από τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα, όσο και από στοιχεία της 
διπλωματικής του Μποζίκη (2018). 
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Σχήμα 1: Πίνακας περιγραφής αργύρου, αντλημένου από μονές και εκκλησίες την 
άνοιξη του 1822 (Μποζίκης, 2018) 
 

Η δεύτερη ομάδα έκανε αναγωγή των μισθών των στρατιωτών της επανάστασης σε 
γρόσια ,ανάλογα με τον βαθμό τους και σύμφωνα με τον Νόμο 8 της 1ης Απριλίου του 1821, 
της Εταιρείας της Ανδρίτσαινας. Επίσης, η ομάδα αυτή εργάστηκε με το κατάστιχο εσόδων-
εξόδων της επαρχίας Φαναρίου (Πρίγγουρης, 1984). Ασχολήθηκε στατιστικά εκτενώς τόσο 
με τα πολλά τοπικά προϊόντα που προορίστηκαν για τη σίτιση των στρατιωτών, όσο και με 
τα μη τοπικά προϊόντα, όπωςτο χαβιάρι. Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση στις δύο 
αυτές ομάδες, όταν παρουσίαζαν την εργασία τους στην ολομέλεια, ήταν το γεγονός ότι η 
επαρχία δεν φέρει το όνομα της Ανδρίτσαινας, αλλά του γειτονικού οικισμού του 
Φαναρίου. Σύμφωνα με ντόπιους πολίτες, αυτό οφείλεται στην αμυντική γεωγραφική θέση 
του οικισμού. Οι μαθητές δεν σχολίασαν αρνητικά τα μεγάλα έξοδα σε κρασί σε σχέση με τα 
υπόλοιπα προϊόντα και απέδωσαν αυτήν την τάση στο κρύο της περιοχής. 
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Σχήμα 2: Πίνακας κατασκευασμένος από τους μαθητές με τα έξοδα των αγωνιστών για 

τρόφιμα. 

Η τρίτη ομάδα επεξεργάστηκε τον πίνακα του Felix Beaujour (Κατρή, 2007)που 
αναφέρεται στις ελληνικές εισαγωγές και εξαγωγές κατά το έτος 1797. Αυτό που προκάλεσε 
ιδιαίτερη εντύπωση στην ομάδα αυτή, όταν παρουσίαζε τη διερεύνησή της στην ολομέλεια, 
ήταν το γεγονός ότι οι εξαγωγές στην Γερμανία κάλυπταν το 52,9% των συνολικών 
εξαγωγών, καθώς και το γεγονός ότι το εμπόριο με την Αγγλία ήταν πλήρως ισοσκελισμένο. 
Για τον λόγο αυτόν και προκειμένου να ανακαλύψει την εξήγηση του στατιστικού αυτού 
φαινομένου, η ομάδα ασχολήθηκε επιπλέον και με την εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, καθώς 
και με το σενάριο της γνωστής σειράς ταινιών οι «Πειρατές της Καραϊβικής», κατά την 
οποία αποδίδεται μυθοπλαστικά η παρουσίαση της εταιρείας. 

 
Σχήμα 3: Πίνακας του Felix Beaujour (Κατρή, 2007) 

Στο τέλος και οι τρεις ομάδες έλαβαν μέρος σε ένα εικονικό παιχνίδι ανταλλαγής 
νομισμάτων και αγαθών της εποχής. 

 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
79 

 
Σχήμα 2: Πίνακας κατασκευασμένος από τους μαθητές με τα έξοδα των αγωνιστών για 

τρόφιμα. 

Η τρίτη ομάδα επεξεργάστηκε τον πίνακα του Felix Beaujour (Κατρή, 2007)που 
αναφέρεται στις ελληνικές εισαγωγές και εξαγωγές κατά το έτος 1797. Αυτό που προκάλεσε 
ιδιαίτερη εντύπωση στην ομάδα αυτή, όταν παρουσίαζε τη διερεύνησή της στην ολομέλεια, 
ήταν το γεγονός ότι οι εξαγωγές στην Γερμανία κάλυπταν το 52,9% των συνολικών 
εξαγωγών, καθώς και το γεγονός ότι το εμπόριο με την Αγγλία ήταν πλήρως ισοσκελισμένο. 
Για τον λόγο αυτόν και προκειμένου να ανακαλύψει την εξήγηση του στατιστικού αυτού 
φαινομένου, η ομάδα ασχολήθηκε επιπλέον και με την εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, καθώς 
και με το σενάριο της γνωστής σειράς ταινιών οι «Πειρατές της Καραϊβικής», κατά την 
οποία αποδίδεται μυθοπλαστικά η παρουσίαση της εταιρείας. 

 
Σχήμα 3: Πίνακας του Felix Beaujour (Κατρή, 2007) 

Στο τέλος και οι τρεις ομάδες έλαβαν μέρος σε ένα εικονικό παιχνίδι ανταλλαγής 
νομισμάτων και αγαθών της εποχής. 

 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
79 

 
Σχήμα 2: Πίνακας κατασκευασμένος από τους μαθητές με τα έξοδα των αγωνιστών για 

τρόφιμα. 

Η τρίτη ομάδα επεξεργάστηκε τον πίνακα του Felix Beaujour (Κατρή, 2007)που 
αναφέρεται στις ελληνικές εισαγωγές και εξαγωγές κατά το έτος 1797. Αυτό που προκάλεσε 
ιδιαίτερη εντύπωση στην ομάδα αυτή, όταν παρουσίαζε τη διερεύνησή της στην ολομέλεια, 
ήταν το γεγονός ότι οι εξαγωγές στην Γερμανία κάλυπταν το 52,9% των συνολικών 
εξαγωγών, καθώς και το γεγονός ότι το εμπόριο με την Αγγλία ήταν πλήρως ισοσκελισμένο. 
Για τον λόγο αυτόν και προκειμένου να ανακαλύψει την εξήγηση του στατιστικού αυτού 
φαινομένου, η ομάδα ασχολήθηκε επιπλέον και με την εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, καθώς 
και με το σενάριο της γνωστής σειράς ταινιών οι «Πειρατές της Καραϊβικής», κατά την 
οποία αποδίδεται μυθοπλαστικά η παρουσίαση της εταιρείας. 

 
Σχήμα 3: Πίνακας του Felix Beaujour (Κατρή, 2007) 

Στο τέλος και οι τρεις ομάδες έλαβαν μέρος σε ένα εικονικό παιχνίδι ανταλλαγής 
νομισμάτων και αγαθών της εποχής. 

 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
79 

 
Σχήμα 2: Πίνακας κατασκευασμένος από τους μαθητές με τα έξοδα των αγωνιστών για 

τρόφιμα. 

Η τρίτη ομάδα επεξεργάστηκε τον πίνακα του Felix Beaujour (Κατρή, 2007)που 
αναφέρεται στις ελληνικές εισαγωγές και εξαγωγές κατά το έτος 1797. Αυτό που προκάλεσε 
ιδιαίτερη εντύπωση στην ομάδα αυτή, όταν παρουσίαζε τη διερεύνησή της στην ολομέλεια, 
ήταν το γεγονός ότι οι εξαγωγές στην Γερμανία κάλυπταν το 52,9% των συνολικών 
εξαγωγών, καθώς και το γεγονός ότι το εμπόριο με την Αγγλία ήταν πλήρως ισοσκελισμένο. 
Για τον λόγο αυτόν και προκειμένου να ανακαλύψει την εξήγηση του στατιστικού αυτού 
φαινομένου, η ομάδα ασχολήθηκε επιπλέον και με την εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, καθώς 
και με το σενάριο της γνωστής σειράς ταινιών οι «Πειρατές της Καραϊβικής», κατά την 
οποία αποδίδεται μυθοπλαστικά η παρουσίαση της εταιρείας. 

 
Σχήμα 3: Πίνακας του Felix Beaujour (Κατρή, 2007) 

Στο τέλος και οι τρεις ομάδες έλαβαν μέρος σε ένα εικονικό παιχνίδι ανταλλαγής 
νομισμάτων και αγαθών της εποχής. 

 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
79 

 
Σχήμα 2: Πίνακας κατασκευασμένος από τους μαθητές με τα έξοδα των αγωνιστών για 

τρόφιμα. 

Η τρίτη ομάδα επεξεργάστηκε τον πίνακα του Felix Beaujour (Κατρή, 2007)που 
αναφέρεται στις ελληνικές εισαγωγές και εξαγωγές κατά το έτος 1797. Αυτό που προκάλεσε 
ιδιαίτερη εντύπωση στην ομάδα αυτή, όταν παρουσίαζε τη διερεύνησή της στην ολομέλεια, 
ήταν το γεγονός ότι οι εξαγωγές στην Γερμανία κάλυπταν το 52,9% των συνολικών 
εξαγωγών, καθώς και το γεγονός ότι το εμπόριο με την Αγγλία ήταν πλήρως ισοσκελισμένο. 
Για τον λόγο αυτόν και προκειμένου να ανακαλύψει την εξήγηση του στατιστικού αυτού 
φαινομένου, η ομάδα ασχολήθηκε επιπλέον και με την εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, καθώς 
και με το σενάριο της γνωστής σειράς ταινιών οι «Πειρατές της Καραϊβικής», κατά την 
οποία αποδίδεται μυθοπλαστικά η παρουσίαση της εταιρείας. 

 
Σχήμα 3: Πίνακας του Felix Beaujour (Κατρή, 2007) 

Στο τέλος και οι τρεις ομάδες έλαβαν μέρος σε ένα εικονικό παιχνίδι ανταλλαγής 
νομισμάτων και αγαθών της εποχής. 

 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
79 

 
Σχήμα 2: Πίνακας κατασκευασμένος από τους μαθητές με τα έξοδα των αγωνιστών για 

τρόφιμα. 

Η τρίτη ομάδα επεξεργάστηκε τον πίνακα του Felix Beaujour (Κατρή, 2007)που 
αναφέρεται στις ελληνικές εισαγωγές και εξαγωγές κατά το έτος 1797. Αυτό που προκάλεσε 
ιδιαίτερη εντύπωση στην ομάδα αυτή, όταν παρουσίαζε τη διερεύνησή της στην ολομέλεια, 
ήταν το γεγονός ότι οι εξαγωγές στην Γερμανία κάλυπταν το 52,9% των συνολικών 
εξαγωγών, καθώς και το γεγονός ότι το εμπόριο με την Αγγλία ήταν πλήρως ισοσκελισμένο. 
Για τον λόγο αυτόν και προκειμένου να ανακαλύψει την εξήγηση του στατιστικού αυτού 
φαινομένου, η ομάδα ασχολήθηκε επιπλέον και με την εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, καθώς 
και με το σενάριο της γνωστής σειράς ταινιών οι «Πειρατές της Καραϊβικής», κατά την 
οποία αποδίδεται μυθοπλαστικά η παρουσίαση της εταιρείας. 

 
Σχήμα 3: Πίνακας του Felix Beaujour (Κατρή, 2007) 

Στο τέλος και οι τρεις ομάδες έλαβαν μέρος σε ένα εικονικό παιχνίδι ανταλλαγής 
νομισμάτων και αγαθών της εποχής. 



Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | STE(A)M educators & education 

80 

 
Η φιλολογική δράση 
 
Ταυτότητα της φιλολογικής δράσης: 

Η παρούσα δράση εστιάζει στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου 
και συγκεκριμένα στο επίγραμμα «Η καταστροφή των Ψαρών» του Διονυσίου Σολωμού. 
 
Θεωρητικό πλαίσιο της φιλολογικής δράσης: 

Οι σύγχρονες θεωρίες αντιλαμβάνονται την έννοια «πολιτισμός» όχι ως ένα σύνολο 
έργων που πληρούν αυστηρά οριοθετημένα κριτήρια, αλλά ως πλέγμα αξιών, πεποιθήσεων 
και στάσεων ζωής που βρίσκονται σε διαρκή διάδραση με τους φορείς τους και τις συνθήκες, 
μέσα στις οποίες αυτοί δρουν και συνυπάρχουν. Σε αυτήν τη βάση, το μάθημα της 
λογοτεχνίας απομακρύνεται από τη λογική της αναζήτησης της μίας και μοναδικής 
ερμηνείας του λογοτεχνικού κειμένου και συνακόλουθα της διατύπωσης ερωτήσεων που 
επιδέχονται μια και μοναδική απάντηση. Η αξιοποίηση του διαδικτύου και οι 
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής μπορούν συνδυαστικά να συμβάλουν στην 
οικοδόμηση σφαιρικότερης γνώσης, στη θέαση της πραγματικότητας μέσα από περισσότερες 
οπτικές γωνίες και τελικά στην εξέλιξη των μαθητών σε παραγωγούς κειμένων 
(Αποστολίδου, 2012). Έτσι, στην παρούσα δράση κεντρική θέση κατέχουν αφενός η 
αναζήτηση στο διαδίκτυο υλικού, σχετικού με το διδασκόμενο κείμενο και αφετέρου η 
συγγραφή μυθοπλαστικών κειμένων. 

 
Παρουσίαση της φιλολογικής δράσης: 

Η παρούσα δράση εκτείνεται σε διάστημα τριών διδακτικών ωρών, από τις οποίες η 
πρώτη πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής. Το πρώτο φύλλο εργασίας είναι 
κοινό για όλους τους μαθητές. Σύμφωνα με αυτό, οι μαθητές αναζητούν, εντοπίζουν, 
συγκρίνουν, αξιολογούν και συνθέτουν υλικό από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
http://www.ime.gr/chronos/12/gr/1821_1833/polemos/10.html, 
https://www.sansimera.gr/articles/156 και https://www.sansimera.gr/biographies/341 
και πιο συγκεκριμένα: 

1. συγκρίνουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθεμίας από τις επιλογές που 
είχαν οι Ψαριανοί ως προς το σχέδιο απόκρουσης της επικείμενης τουρκικής επίθεσης 
(παράταξη όλων των ενόπλων δυνάμεών τους στη ξηρά ή μήπως διάθεση ενός μέρους από 
αυτές στην επάνδρωση του στόλου τους, προκειμένου να διαδραματίσει και αυτός ρόλο 
στην άμυνα του νησιού) 

2. εξηγούν την αντίδραση των τελευταίων υπερασπιστών του νησιού (ανατίναξη 
πυριτιδαποθήκης), λίγο πριν την οριστική επικράτηση των επιτιθέμενων 

3. εντοπίζουν στον χάρτη τις περιοχές, στις οποίες κατέφυγαν ως πρόσφυγες οι Ψαριανοί 
που επέζησαν της καταστροφής της ιδιαίτερης πατρίδας τους 

4. ανιχνεύουν τα κίνητρα και εκτιμούν τα αποτελέσματα της δράσης του Κωνσταντίνου 
Κανάρη μετά την καταστροφή της ιδιαίτερης πατρίδας του. 

Στη δεύτερη διδακτική ώρα, οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες, καθεμία από τις 
οποίες υλοποιεί δραστηριότητες διαφορετικές από αυτές των υπολοίπων ομάδων. Η πρώτη 
ομάδα αναζητά, υποθέτει και αξιολογεί τόσο τα επιχειρήματα υπέρ της αξιοποίησης του 
στόλουτων Ψαριανών στην επικείμενη μάχη, όσο και τα επιχειρήματα υπέρ της 
συγκέντρωσης όλων των δυνάμεων των Ψαριανών αποκλειστικά και μόνο στη στεριά. Με 
βάση τα επιχειρήματα αυτά, οι μαθητές της πρώτης ομάδας συνθέτουν τον διάλογο που θα 
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μπορούσε να είχε διαμειφθεί ανάμεσα στους Ψαριανούς σχετικά με τον πλέον ενδεδειγμένο 
τρόπο οργάνωσης της άμυνάς τους. 

Οι μαθητές της δεύτερης ομάδας «μπαίνουν στη θέση» του Αντωνίου Βρατσάνου, του 
ανθρώπου που έβαλε φωτιά στην πυριτιδαποθήκη του νησιού, όταν έγινε αντιληπτό ότι η 
αντίστασή τους είχε καμφθεί και η αιχμαλωσία τους ήταν ζήτημα χρόνου, ανασυνθέτουν τις 
σκέψεις και τα συναισθήματά του και τα αποτυπώνουν, αξιοποιώντας τον αφηγηματικό 
τρόπο του εσωτερικού μονόλογου. 

Οι μαθητές της τρίτης ομάδας συντάσσουν τις ερωτήσεις που θα έκαναν ως 
δημοσιογράφοι σε έναν Ψαριανό που επέζησε της καταστροφής και μετοίκησε σε κάποια 
άλλη ελληνική περιοχή. Αναζητούν τις απαντήσεις που ενδεχομένως θα τους έδινε ο εν 
λόγω Ψαριανός και έτσι δημιουργούν ολόκληρη τη συνέντευξη. 

Οι μαθητές της τέταρτης ομάδας υιοθετούν την οπτική γωνία του Κωνσταντίνου Κανάρη 
και γράφουν τα απομνημονεύματά του μέχρι τη στιγμή της καταστροφής των Ψαρών. 

Στη διάρκεια της επόμενης διδακτικής ώρας, κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια 
την εργασία της και δέχεται ανατροφοδότηση από τις υπόλοιπες ομάδες και τον 
εκπαιδευτικό. 

 
Η τεχνολογική δράση 
 
Ταυτότητατης τεχνολογικής δράσης: 

Η δράση είχε ομαδοσυνεργατικά χαρακτηριστικά. Υλοποιήθηκε στα πλαίσια του 
μαθήματος της Τεχνολογίας της Γ΄ Γυμνασίου και εντός του ωρολογίου προγράμματος. 
Το θεωρητικό πλαίσιο της τεχνολογικής δράσης: 

Υλοποιήθηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία της έρευνας, η οποία μας υποδεικνύει ότι 
ξεκινούμε από την Υπόθεση, προχωρούμε στη Συλλογή Δεδομένων (μετρήσεις, υπολογισμό, 
καταγραφή) και καταλήγουμε στο Συμπέρασμα (Creswell, 2011). Οι μαθητές ερεύνησαν το 
θέμα και έδωσαν τη διάσταση ενός αγώνα. Η διδάσκουσα συντόνισε την προσπάθειά τους, 
προτείνοντας βιβλιογραφία και διαθεματική προσέγγιση του θέματος. 

 
Ανάλυση της τεχνολογικής δράσης: 

Αρχικά, οι μαθητές απέκτησαν ενδιαφέρον για την έρευνα και τις μορφές της 
(περιγραφική, πειραματική και δημοσκόπησης) μέσα από παραδείγματα, τα οποία 
δημιούργησαν οι ίδιοι οι μαθητές (Creswell, 2011). 

Στη συνέχεια, οι μαθητές κλήθηκαν να σχολιάσουν τη γνωστή ταινία «Παπαφλέσσας», 
κατέγραψαν τα είδη των όπλων, που θυμόντουσαν ότι χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία, 
αλλά και τις ενέργειες και συμπεριφορές των αγωνιστών σε κάθε δύσκολη στιγμή τους π.χ. 
αρετή και τόλμη, επιμονή κλπ.Οι μαθητές εστίασανστη χαρακτηριστική σκηνή,στην οποίαοι 
ήρωες έθεσαν τα σπαθιά τους στον Δεσπότη για να τα ευλογήσει. 

Με αφορμή αυτό και για να προσεγγίσουν οι μαθητές τη θρησκευτική διάσταση της 
ελληνικής επανάστασης του 1821, άκουσαν τον «Εθνικό μας Ύμνο» και κλήθηκαννα 
εκφράσουν τα συναισθήματα που τους προκαλούν οι στίχοι του. Ακολούθως, ασχολήθηκαν 
με το κοντάκιο «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ» του Ακάθιστου Ύμνου ή εναλλακτικά «Των 
Χαιρετισμών της Θεοτόκου», έργο του Ρωμανού του Μελωδού, υπό τους ψαλμούς του 
οποίου οι αγωνιστές της ταινίας ορκίστηκαν με τα όπλα τους πίστη για την υπεράσπιση της 
πατρίδας (Τρεμπέλας. 1997). 

Διάβασαν την «Παράκληση» στη Θεοτόκο, η οποία περιλαμβάνει υπέροχα τροπάρια, 
στα οποία περιέχονται επικλήσεις, δεήσεις και ικεσίες προς την Υπεραγία Θεοτόκο να 
συνδράμει τους πιστούς στους καιρούς των πειρασμών, των πόνων, των θλίψεων και των 
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ελληνικής επανάστασης του 1821, άκουσαν τον «Εθνικό μας Ύμνο» και κλήθηκαννα 
εκφράσουν τα συναισθήματα που τους προκαλούν οι στίχοι του. Ακολούθως, ασχολήθηκαν 
με το κοντάκιο «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ» του Ακάθιστου Ύμνου ή εναλλακτικά «Των 
Χαιρετισμών της Θεοτόκου», έργο του Ρωμανού του Μελωδού, υπό τους ψαλμούς του 
οποίου οι αγωνιστές της ταινίας ορκίστηκαν με τα όπλα τους πίστη για την υπεράσπιση της 
πατρίδας (Τρεμπέλας. 1997). 

Διάβασαν την «Παράκληση» στη Θεοτόκο, η οποία περιλαμβάνει υπέροχα τροπάρια, 
στα οποία περιέχονται επικλήσεις, δεήσεις και ικεσίες προς την Υπεραγία Θεοτόκο να 
συνδράμει τους πιστούς στους καιρούς των πειρασμών, των πόνων, των θλίψεων και των 
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μπορούσε να είχε διαμειφθεί ανάμεσα στους Ψαριανούς σχετικά με τον πλέον ενδεδειγμένο 
τρόπο οργάνωσης της άμυνάς τους. 

Οι μαθητές της δεύτερης ομάδας «μπαίνουν στη θέση» του Αντωνίου Βρατσάνου, του 
ανθρώπου που έβαλε φωτιά στην πυριτιδαποθήκη του νησιού, όταν έγινε αντιληπτό ότι η 
αντίστασή τους είχε καμφθεί και η αιχμαλωσία τους ήταν ζήτημα χρόνου, ανασυνθέτουν τις 
σκέψεις και τα συναισθήματά του και τα αποτυπώνουν, αξιοποιώντας τον αφηγηματικό 
τρόπο του εσωτερικού μονόλογου. 

Οι μαθητές της τρίτης ομάδας συντάσσουν τις ερωτήσεις που θα έκαναν ως 
δημοσιογράφοι σε έναν Ψαριανό που επέζησε της καταστροφής και μετοίκησε σε κάποια 
άλλη ελληνική περιοχή. Αναζητούν τις απαντήσεις που ενδεχομένως θα τους έδινε ο εν 
λόγω Ψαριανός και έτσι δημιουργούν ολόκληρη τη συνέντευξη. 

Οι μαθητές της τέταρτης ομάδας υιοθετούν την οπτική γωνία του Κωνσταντίνου Κανάρη 
και γράφουν τα απομνημονεύματά του μέχρι τη στιγμή της καταστροφής των Ψαρών. 

Στη διάρκεια της επόμενης διδακτικής ώρας, κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια 
την εργασία της και δέχεται ανατροφοδότηση από τις υπόλοιπες ομάδες και τον 
εκπαιδευτικό. 

 
Η τεχνολογική δράση 
 
Ταυτότητατης τεχνολογικής δράσης: 

Η δράση είχε ομαδοσυνεργατικά χαρακτηριστικά. Υλοποιήθηκε στα πλαίσια του 
μαθήματος της Τεχνολογίας της Γ΄ Γυμνασίου και εντός του ωρολογίου προγράμματος. 
Το θεωρητικό πλαίσιο της τεχνολογικής δράσης: 

Υλοποιήθηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία της έρευνας, η οποία μας υποδεικνύει ότι 
ξεκινούμε από την Υπόθεση, προχωρούμε στη Συλλογή Δεδομένων (μετρήσεις, υπολογισμό, 
καταγραφή) και καταλήγουμε στο Συμπέρασμα (Creswell, 2011). Οι μαθητές ερεύνησαν το 
θέμα και έδωσαν τη διάσταση ενός αγώνα. Η διδάσκουσα συντόνισε την προσπάθειά τους, 
προτείνοντας βιβλιογραφία και διαθεματική προσέγγιση του θέματος. 

 
Ανάλυση της τεχνολογικής δράσης: 

Αρχικά, οι μαθητές απέκτησαν ενδιαφέρον για την έρευνα και τις μορφές της 
(περιγραφική, πειραματική και δημοσκόπησης) μέσα από παραδείγματα, τα οποία 
δημιούργησαν οι ίδιοι οι μαθητές (Creswell, 2011). 

Στη συνέχεια, οι μαθητές κλήθηκαν να σχολιάσουν τη γνωστή ταινία «Παπαφλέσσας», 
κατέγραψαν τα είδη των όπλων, που θυμόντουσαν ότι χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία, 
αλλά και τις ενέργειες και συμπεριφορές των αγωνιστών σε κάθε δύσκολη στιγμή τους π.χ. 
αρετή και τόλμη, επιμονή κλπ.Οι μαθητές εστίασανστη χαρακτηριστική σκηνή,στην οποίαοι 
ήρωες έθεσαν τα σπαθιά τους στον Δεσπότη για να τα ευλογήσει. 

Με αφορμή αυτό και για να προσεγγίσουν οι μαθητές τη θρησκευτική διάσταση της 
ελληνικής επανάστασης του 1821, άκουσαν τον «Εθνικό μας Ύμνο» και κλήθηκαννα 
εκφράσουν τα συναισθήματα που τους προκαλούν οι στίχοι του. Ακολούθως, ασχολήθηκαν 
με το κοντάκιο «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ» του Ακάθιστου Ύμνου ή εναλλακτικά «Των 
Χαιρετισμών της Θεοτόκου», έργο του Ρωμανού του Μελωδού, υπό τους ψαλμούς του 
οποίου οι αγωνιστές της ταινίας ορκίστηκαν με τα όπλα τους πίστη για την υπεράσπιση της 
πατρίδας (Τρεμπέλας. 1997). 

Διάβασαν την «Παράκληση» στη Θεοτόκο, η οποία περιλαμβάνει υπέροχα τροπάρια, 
στα οποία περιέχονται επικλήσεις, δεήσεις και ικεσίες προς την Υπεραγία Θεοτόκο να 
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κάθε είδους δοκιμασιών, όπως οι δυσκολίες της Ελληνικής Επανάστασης (Τρεμπέλας, 
1997).Συνέχισαν με τη μελέτη χωρίων από την Καινή Διαθήκη π.χ. Αποστόλου Παύλου: «Α' 
Επιστολή προς Κορινθίους, (ΙΓ´ 1- 13)»,στην οποία τονίζεται η δύναμη της αγάπης και της 
συνεργασίας για την επίτευξη ενός τολμηρού εγχειρήματος, όπως ο απελευθερωτικός 
αγώνας του 1821 (Τρεμπέλας, 2011). 

Οι μαθητές, κατόπιν μεταξύ τους συνεννόησης, αποφάσισαν να προβούν στην 
κατασκευή οπλισμού της εποχής, σχολιάζοντας μεταξύ τους τον στίχο: «Σε γνωρίζω από την 
κόψη του σπαθιού την τρομερή». Οι μαθητές διαπίστωσαν ότι ο δίκαιος αγώνας 
απελευθέρωσε τους υποδουλωμένους και τους χάρισε ανεξαρτησία και ελευθερία. Η 
διδάσκουσα, επίσης, συντόνισε την αναζήτηση πληροφοριών και τη συνεργατική έρευνα σε 
ομάδες μαθητώνγια την κατασκευή πολεμικών όπλων της εποχής. 
 
Συμπεράσματα 

Αναφορικά με τη μαθηματική δράση, οι μαθητές αξιοποίησαν προϋπάρχουσες εμπειρίες 
για να εισέλθουν σε καινούρια  μαθηματική γνώση, συνδυασμένη με ιστορικά και 
πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής τους. Για τον σκοπό αυτόν αξιοποιήθηκε μεγάλο πλήθος 
μορφών που αναπαρίστανται σε πίνακες. Δούλεψαν συνεργατικά και με θετική διάθεση, 
αυξάνοντας όχι μόνο τον μαθηματικό τους γραμματισμό, αλλά και τις κοινωνικές τους 
δεξιότητες, όπως είναι η οργάνωση, η κριτική εκτίμηση, ο αναστοχασμός, ο σεβασμός του 
άλλου κ.τ.λ. (Κουκουνάρας - Λιάγκης, 2015). Η φιλολογική δράση φιλοδόξησε οι μαθητές να 
οικοδομήσουν μόνοι τους τη γνώση (διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση), να βελτιώσουν 
τις κοινωνικές τους δεξιότητες (ομαδοσυνεργατική μέθοδος), να ενεργοποιήσουν την 
επινοητικότητα τους, να ασκηθούν σε ποικίλα κειμενικά είδη και αφηγηματικούς τρόπους 
και τέλος να πειραματιστούν με τη γραφή, βελτιώνοντας τον κριτικό γραμματισμό τους 
(Αποστολίδου, 2012). Τέλος, στην τεχνολογική δράση οι μαθητές αξιοποίησαν 
κινηματογραφικές εμπειρίες και μελέτες για να συνδυάσουν ιστορικά, επιστημονικά και 
θεολογικά στοιχεία.Απέκτησαν τη γνώσηπως δεν αρκεί μόνο ο υλικόςοπλισμός, αλλά 
χρειάζεται και πίστη στην προσπάθεια, ώστε να κερδηθεί ακόμα καιη δυσκολότερη μάχη. 
Εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά και απέκτησαν κοινωνικές δεξιότητες, όπως είναι η 
οργάνωση του υλικού,η πρωτοβουλία, η αναζήτηση, η ανασκόπηση κλπ. (Ματσαγγούρας, 
2012). 
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Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς ένα ιστορικό μνημείο, ο ανδριάντας του 
Παλαιών Πατρών Γερμανού στην Πάτρα συγκεκριμένα, συνδέεται με τη συγκρότηση της συλλογικής 
μνήμης. Η μνήμη αφορά τα γεγονότα της ιστορικής περιόδου στην οποία εντάσσεται οργανικά ο 
ιεράρχης, με την επίδραση που ασκούν τα λόγια και οι πράξεις του. Από την άλλη πλευρά, θα 
εξετάσουμε τις στοχεύσεις και τις σκοπιμότητες που εξυπηρέτησε η ανέγερση του μνημείου, περίπου 
έναν αιώνα αργότερα, καθώς και τις ομολογημένες ή παράπλευρες χρήσεις και δηλώσεις με τις οποίες 
ενεπλάκη. Το άγαλμα, ως εφαλτήριο συγκρότησης της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, μιας και 
συνδέεται διπλά με την απόπειρα δημιουργίας και διεύρυνσης ενός εθνικού κράτους, θα αποτελέσει 
σημείο αναφοράς για την πόλη της Πάτρας. Η μορφή του Γερμανού, που κηρύττει την επανάσταση θα 
αποτελέσει για δεκαετίες εμβληματική εικόνα του ελληνικού λαού, που αγωνίζεται με πάθος για τα 
ιδανικά του και για την πατρίδα. Πλημμυρίζοντας, ως εμβληματική εικόνα, εκτός από την πλατεία της 
Πάτρας και τα σχολικά βιβλία, θα δημιουργήσει διαχρονικά μια ανεξίτηλη εικόνα στο κοινωνικό 
συνειδητό. Η μελέτη των δημόσιων μνημείων είναι κάτι που υποβάλλεται από τις πηγές, που 
εμπεριέχονται σε όλα τα σχολικά βιβλία της ιστορίας. 

Εισαγωγή 
Η διδασκαλία της ιστορίας στο σχολείο βοηθά τους μαθητές να οικοδομήσουν γνώση για 

το παρελθόν του έθνους, αλλά και του κόσμου, να κατασκευάσουν ερωτήματα εργασίας, 
που απευθύνουν στις ιστορικές πηγές και τελικά να μάθουν να αποφαίνονται ορθολογικά 
και τεκμηριωμένα για τα πολυδιάστατα και πολύπλοκα γεγονότα της ανθρώπινης ζωής. Η 
πρόταση μελέτης των ιστορικών πηγών που παρουσιάζουμε, βασίζεται κυρίως στην 
ανακαλυπτική/διερευνητική μάθηση (ενεργητική προσέγγιση της γνώσης), καθώς στοχεύει 
να βοηθήσει τους μαθητές να αμφισβητούν, να ερευνούν και να οικοδομούν οι ίδιοι την 
ιστορική γνώση, χρησιμοποιώντας τις ιστορικές πηγές.  

Οι μαθητές κατανοούν πως η ακαδημαϊκή ιστορική γραφή είναι μόνο μια από τις πολλές 
παραμέτρους που καθορίζει, ως αυθεντία, την σχέση ενός ατόμου ή λαού με το παρελθόν 
του. Η ιστορία δεν παράγεται μόνο στο εργαστήριο ενός ιστορικού ή στο σπουδαστήριο 
ενός πανεπιστημίου. Αντίθετα, οι άνθρωποι διατηρούν μια σχέση οικειότητας με το 
παρελθόν τους, αφού το ενσωματώνουν με ποικίλους τρόπους στην καθημερινότητά τους, 
αποπειρώμενοι να απαντήσουν ερωτήματα του παρόντος τους (R. Rosenzweig and D. 
Thelen, 1998). Η ονοματοθεσία των οδών της πόλης τους, τα τοπόσημα της περιοχής τους, 
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παρελθόντος. Η Δημόσια Ιστορία, τελικά, μελετά τόσο την ακαδημαϊκή όσο και την 
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τελεσίδικη, αλλά ζυμώνεται διαρκώς κάτω από τη συνεχή επαναδιαπραγμάτευση με τα 
μνημονικά γεγονότα. 

Μέσα από τη μεταξύ τους συνεργασία, αλλά και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, οι 
μαθητές/-ιες μπορούν να πετύχουν αναβαθμισμένα μαθησιακά και διαπροσωπικά 
αποτελέσματα (Η. Γ. Ματσαγγούρας, 1994). Η εξασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης 
αλληλεπίδρασης, αμοιβαίων ανταλλαγών απόψεων και εκτενών συζητήσεων, σε αντίθεση με 
αντίστοιχες δραστηριότητες και οδηγίες που θέτουν όρια και τύπους στην αλληλεπίδραση 
των μαθητών, προωθούν τελικά την κατανόηση των ιστορικών εννοιών και συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στη συγκρότηση αφηρημένης ιστορικής σκέψης (Ε. Cohen, 1994). 
Επιπρόσθετα, θεωρείται απαραίτητη η λειτουργική ένταξη και ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

Καταληκτικά, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι διαφορετικός από αυτόν σε μια 
παραδοσιακά οργανωμένη τάξη. Ο εκπαιδευτικός δεν αποτελεί πλέον τον μοναδικό κάτοχο 
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«έγκυρη» και μοναδική ιστορική ερμηνεία. Αντίθετα, παρέχει πληροφορίες, αναγνωστικές 
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βασικό, ασκεί τους μαθητές στον τρόπο που τίθενται τα ιστορικά ερωτήματα. Η ιστορική 
πηγή μοιάζει με έναν σιωπηλό μάρτυρα που θα απαντήσει μόνον, αν του τεθούν οι 
κατάλληλες ερωτήσεις και θα αποκαλύψει την αλήθεια του, όπως ανάγλυφα παρατηρεί ο 
Γάλλος ιστορικός Μαρκ Μπλοχ (M. Bloch, 1994). 

Ο ανδριάντας του Π. Π. Γερμανού -Το μνημείο και ο άνθρωπος 
Στη μεγαλύτερη πλατεία της Πάτρας σήμερα, τα Υψηλά Αλώνια, ο επισκέπτης μπορεί να 

δει τον χάλκινο ανδριάντα του Παλαιών Πατρών Γερμανού (αρχικά Γεωργίου Κοτζά ή 
Κοντζιά ή Κόζια ή Κοζή ή Γκόζια, Δημητσάνα 1771- Ναύπλιο 1826) (Γ. Δ. Καμπούρογλου, 
1912), έργο του γλύπτη Αντώνιου Σώχου (1888-1975). Η ανέγερση του μνημείου έγινε στις 10 
Απριλίου του 1923, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για την επέτειο της ελληνικής 
Επανάστασης του 1821, και εντάχθηκε στις αντίστοιχες επετειακές εκδηλώσεις. Το άγαλμα 
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του 1821 στην  Πάτρα και υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο της περιοχής και των ανθρώπων 
της στην προσπάθεια των Ελλήνων να αποκτήσουν την ελευθερία τους και να 
δημιουργήσουν εθνικό κράτος.  

Ο γλύπτης Αντώνιος Σώχος αποτελεί ιδεώδη επιλογή για τη δημιουργία του ανδριάντα. 
Μεγαλωμένος στην Πάτρα και καταγόμενος από οικογένεια γλυπτών από την Τήνο, 
σπουδάζει αρχικά στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, πλάι στον επιφανή γλύπτη του 
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στην Αρχιτεκτονική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ εκλέγεται και τακτικό μέλος 
της Ακαδημίας Αθηνών το 1965. Συμμετέχει με τα έργα του σε πολλές εγχώριες και διεθνείς 
εκθέσεις τέχνης, ενώ εκτός από το άγαλμα του Π.Π. Γερμανού φιλοτεχνεί και άλλα 
αγάλματα, όπως το άγαλμα του Καψάλη που βρίσκεται στον Κήπο των Ηρώων στο 
Μεσολόγγι και το μνημείο Πιρότ των Πεσόντων Ελλήνων (ύψους 12 μέτρων) στα 
σερβοβουλγαρικά σύνορα, κατά τη διάρκεια επίθεσης του ελληνικού στρατού εναντίον των 
Γερμανών και των Βουλγάρων το 1918. Επηρεάζεται από τον κλασικισμό, αλλά ανανεώνει 
τις φόρμες του, υιοθετώντας ένα προσωπικό στυλ που θέτει στο επίκεντρο το ανθρώπινο 
στοιχείο. Οι συνθέσεις του χαρακτηρίζονται από αφαιρετική διάθεση και τάση για 
σχηματοποίηση, ισορροπία, συμμετρία, μετωπικότητα και ακινησία. Ο ανδριάντας είναι 
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στημένος σε λιτό ψηλό βάθρο που στη βάση του έχει χαραγμένη επιγραφή «ΗΔΕ ΠΟΛΙΣ 
ΠΑΤΡΕΩΝ ΟΝ ΥΠΕΙΡΟΧΟΝ ΑΡΧΙΕΡΗ ΣΤΗΣΑΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟΝ ΠΑΤΡΙΔΑ 
ΛΥΣΑΜΕΝΟΝ ΔΟΥΛΕΙΗΣ ΣΤΥΓΕΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΝΗΜΑ ΩΣΤ ΕΠΙΛΑΜΠΕΙΝ ΤΗΝ 
ΑΥΤΟΥ ΓΑΙΑΝ ΕΦ ΕΛΛΑΔΙΗΝ». Δεξιά και αριστερά στη βάση του ανδριάντα υπάρχουν 
ένθετες στο μαρμάρινο βάθρο δύο χάλκινες ανάγλυφες παραστάσεις που εικονίζουν 
αγωνιστές του 1821, την ώρα της μάχης. 

 

(  
(Στην φωτογραφία, ο ανδριάντας του Π.Π. Γερμανού, όπως τον παρατηρεί ο επισκέπτης το 
2020) 
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Η αρρενωπότητα στην έκφραση και η αποφασιστικότητα στην έλλειψη, η δωρικότητα της 
μορφής του αγάλματος και η έλλειψη στολιδιών που παρατηρείται στη βάση του μνημείου, 
έρχεται σε αντίθεση με άλλο αντίστοιχο μνημείο για την Επανάσταση του 1821 σε κοντινή 
πλατεία, όπου συγκεντρώνονται πολλοί αγωνιστές, εν είδει πινακοθήκης επιφανών μορφών 
της Επανάστασης (G. L. Mosse, 1990). Στην περίπτωση αυτή εντυπώνεται η εικόνα του 
προσώπου ως προτύπου αρετής και αποφασιστικότητας σε ένα γενικά λιτό μνημείο, 
ανάλογο των ανδριάντων σε στρατιωτικά νεκροταφεία, που κυριάρχησαν στη Γερμανία στις 
αρχές του 20ου αιώνα. 

Η κήρυξη της επανάστασης την 25η Μαρτίου 1821 έγινε στα Καλάβρυτα Αχαΐας, 
σύμφωνα με τον αντίστοιχο θρύλο (Α. Δασκαλάκης, 1961), όταν ο επίσκοπος Παλαιών 
Πατρών Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα, μονή της 
περιοχής και όρκισε τους ντόπιους αγωνιστές. Η σκηνή αυτή έχει αποτυπωθεί στην 
ελαιογραφία του Γ. Βρυζάκη και αποτελεί μια από τις μνημειώδεις σκηνές της δημόσιας 
ιστορίας για την έναρξη της Επανάστασης, που διδάχθηκε για πολλές δεκαετίες στα σχολεία 
(Β. Κρεμμυδάς, 1995). Ωστόσο, έκτοτε, το ίδιο το γεγονός, οι λεπτομέρειες της ομιλίας που 
εκφώνησε ο Γερμανός και η ακριβής χρονολόγηση των γεγονότων, αποτέλεσαν στοιχεία που 
αμφισβητήθηκαν έντονα και συνδέθηκαν με την πολιτική χρήση των γεγονότων της 
Επανάστασης κατά τις κατοπινές περιόδους, σε μια προσπάθεια να συνδεθεί η επέτειος της 
ελληνικής Επανάστασης με τη θρησκεία. Με τον τρόπο αυτό γινόταν απόπειρα σύζευξης της 
εθνικής με τη θρησκευτική ταυτότητα. Η ανάδειξη του Γερμανού ως βασικού υποκινητή, 
στην περιοχή της Αχαΐας, όλων των εξελίξεων που αφορούσαν το ξέσπασμα της 
Επανάστασης του 1821, σχετίζεται ασφαλώς με τον εμπνευστή του αφηγήματος, F. 
Pouqueville, πρόξενο της Γαλλίας στην Πάτρα, αλλά και τον αδελφό του, H. Pouqueville, 
σημαίνον πρόσωπο της παρισινής κοινωνίας που ενημερώνει για τις εξελίξεις στην Ελλάδα.  
 
Οι εθνικές εορτές, η θεσμοθέτηση της 25ης Μαρτίου και οι συμβολισμοί της 
 

 Η ίδια η επιλογή της ημερομηνίας εορτασμού και ο συμβολισμός της σχετίζεται με την 
ανάδυση του εθνικισμού σε ολόκληρη τη Δ. Ευρώπη, τη δημιουργία εθνών-κρατών και την 
επιλογή στιγμών και μορφών που θα τεκμηριώσουν αυτή την αντίληψη στη συλλογική 
μνήμη. Η επιλογή του Π.Π. Γερμανού δε φαίνεται να ανταποκρίνεται, αρχικά, στα 
παραπάνω κριτήρια. Η Εκκλησία γενικά και ο πατρινός ιεράρχης, ειδικά στην αρχή, 
εμφανίζονται μάλλον απρόθυμοι να στέρξουν στις επαναστατικές κινήσεις. Ο Γερμανός 
είναι μέλος της Φιλικής εταιρείας και ανιψιός του Γρηγορίου Ε΄, του Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως, ενώ με τις ηγετικές και διπλωματικές ικανότητές του, αλλά και με την 
πραότητά του και τη νηφαλιότητα των απόψεών του είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο της 
ανώτερης Ιεραρχίας της Πελοποννήσου και των Ελλήνων προκρίτων και οπλαρχηγών, όσο 
και των Τούρκων αρχόντων.  

Η ανάδειξη του Π.Π. Γερμανού, πάντως, ως εμψυχωτή της επανάστασης Ø 
παρουσιάζεται από τον Γάλλο πρόξενο στην Πάτρα, F. Pouqueville ως προσπάθεια για την 
ενίσχυση της Γαλλικής παρουσίας και του ίδιου στον ελληνικό ξεσηκωμό και ως προσωπική 
φιλοδοξία ανάδειξης του ρόλου του. Προς τιμήν της ενεργού συμμετοχής του Γάλλου 
προξένου στον Αγώνα, έχει ονομαστεί οδός στο κέντρο της Πάτρας. Η προσωπική σχέση του 
F. Pouqueville με τον Π.Π. Γερμανό χρησιμοποιείται ως ανάχωμα αποκλεισμού της 
αγγλικής διπλωματίας από τα τοπικά τεκταινόμενα της εποχής, σηματοδοτώντας τον 
αυξανόμενο ανταγωνισμό των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων για το Ελληνικό ζήτημα 
ήδη από την έναρξή του (Β. Κρεμμυδάς, 1995). Η ομιλία του Γερμανού, που την εκφωνεί 
κραδαίνοντας το λάβαρο της Επανάστασης, δε φαίνεται να είναι μια απολύτως πειστική 
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εικόνα, όπως υποδηλώνει ο πίνακας του Βρυζάκη ή ο ανδριάντας του  Γερμανού του Σώχου 
στην Πάτρα, αφού και ο ίδιος ο Γερμανός δεν κρίνει σκόπιμο να συμπεριλάβει ένα τέτοιο 
βαρυσήμαντο κείμενο, στον βαθμό που υπήρξε, στην αυτοβιογραφία του. Σε αυτή τη 
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αγωνιστών της Επανάστασης. Έτσι, η δημοσίευση στη Γαλλική εφημερίδα Le 
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κλίμα απόλυτης ευφορίας και πάνδημου ενθουσιασμού, αλλά τα χρόνια που ακολούθησαν, 
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Η αποκάλυψη του ανδριάντα του Γερμανού στην Πάτρα αποτελεί μια τέτοια 
φυγόκεντρη εορταστική εκδήλωση για τα εκατόχρονα της εξέγερσης του 1821, αφού 
οργανωμένοι εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν αρκετά αργότερα, το 1930, με πρωθυπουργό 
τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στις 10 Απριλίου του 1923, υπό 
συνεχή και έντονη βροχή, σύμφωνα με τον τύπο της εποχής. Εντούτοις, η παρουσία σχεδόν 
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Παπανδρέου, στη γενέτειρα τού, πριν από λίγους μήνες, εκτελεσθέντος πρωθυπουργού Δ. 
Γούναρη, παρευρίσκονται όλοι όσοι πρωτοστάτησαν στα προηγούμενα γεγονότα, αλλά και 
ο ίδιος ο βασιλιάς  σε μια σπάνια ευρεία δημόσια συνεύρεση. Οι πολιτικές αναταραχές, που 
είχαν ταλανίσει την Ελλάδα μετά την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου και η 
συνακόλουθη εγκατάσταση μεγάλου αριθμού εξαθλιωμένων προσφύγων στη χώρα και 
κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Πάτρα, δεν ευνοούσαν μαζικές εκδηλώσεις. Η 
υποψία πως οι εορταστικές εκδηλώσεις θα μπορούσαν να μετατραπούν εύκολα σε 
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας εναντίον της πολιτικής ηγεσίας, που παρευρισκόταν σύσσωμη στα 
Υψηλά Αλώνια, δε φαίνεται να αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα συμμετοχής όλων των 
πολιτικών φορέων. 

Ο παρευρισκόμενος βασιλιάς, Γεώργιος Β΄ (1890-1947), ως φορέας της κοσμικής εξουσίας, 
προσπαθούσε να αντλήσει νομιμοποίηση από τη μορφή του Π. Π. Γερμανού, καθώς το 
γόητρο του θρόνου είχε πληγεί καίρια από τις πολιτικές εξελίξεις των αρχών του 20ου 
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αιώνα. Η προσπάθεια των βασιλέων της Ελλάδας να μη θεωρούνται ξένοι από το λαό, αλλά 
ηγέτες λαϊκής  αποδοχής, ταγμένοι στην υπηρεσία του εθνικού συμφέροντος και συνεχιστές 
της ακατάλυτης βυζαντινής διαδοχής, είναι υπόθεση που κράτησε πολλές δεκαετίες και 
συνδέθηκε φυσικά και με τον εορτασμό των εθνικής εορτής. Αντίστοιχες ατελέσφορες 
προσπάθειες, να λειτουργήσουν ως συνεκτικοί κοινωνικοί θεσμοί οι εορτασμοί της 
ονομαστικής τους εορτής ή η επέτειος της ενθρόνισής τους, κάνουν και οι Γερμανοί βασιλείς, 
όπως και ο βασιλιάς Όθωνας, παρόλο που και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρξε λαϊκή 
αποδοχή και οι επέτειοι δεν ευδοκίμησαν. Η αποστροφή, όμως, του βασιλέως Γεωργίου Α΄ 
στους εορτασμούς της εθνικής επετείου του 1867, αποτέλεσε μοναδική στιγμή, καθώς κάλεσε 
τον «Γενναίο Κολοκοτρώνη» ως «ένα των ενδοξοτέρων επιζώντων αντιπροσώπων της 
μεγάλης εποχής του 1821», να καθίσει δίπλα του (Εφ. «Αιών», 1867). Η σημειολογία 
αντίστοιχα πρόδηλη και το 1923. Ο Π.Π. Γερμανός με το λάβαρο της επανάστασης και το 
χέρι υψωμένο στον ουρανό, δείχνοντας τον φορέα νομιμοποίησης της εξουσίας του, α-
νομιμοποιεί τον βασιλιά ως αδιαφιλονίκητο φορέα της πολιτικής εξουσίας, ώστε να 
καθοδηγήσει και να εμπνεύσει τον λαό στην νέα εποχή.  

Το μήνυμα του λαβάρου του ιεράρχη ήταν η ανάληψη δράσης και η αίσθηση 
καθήκοντος στην αντίστοιχη παράδοση των μεγάλων ηρώων της επαναστατικής περιόδου. 
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συγκρούσεις, που διαρκούσαν ήδη πάνω από μια δεκαετία, καθώς η πατρίδα απαιτούσε για 
άλλη μια φορά την ανόρθωση των παρόντων σε ηρώων, ανάλογων του παρελθόντος, 
προκειμένου ο εχθρός να ηττηθεί. Το λάβαρο, που κράδαινε ο επίσκοπος, δεν ήταν ένα 
ντουφέκι ή ένα γιαταγάνι, αλλά μάλλον κάτι πιο αποτελεσματικό για την έκβαση 
οποιουδήποτε αγώνα και άκρως εκφοβιστικό για τον εννοούμενο εχθρό, αφού σημειολογικά 
αποτύπωνε τις αρχές του έθνους, όπως το οραματιζόταν η βασιλική εξουσία και οι πολιτικές 
δυνάμεις που την επανέφεραν και τη στήριζαν. Ο εορτασμός αυτός καθυστέρησε, αφού οι 
πολιτικές εξελίξεις του 1921 με τον ελληνικό στρατό στο μικρασιατικό μέτωπο και την 
καταστροφή, που ακολούθησε, δεν προσφερόταν για πανηγυρικούς εορτασμούς. Οι 
εκδηλώσεις μετατέθηκαν για μια πιο κατάλληλη συγκυρία και αυτή ήταν κατά τα έτη 1928 
και αργότερα με την επαναφορά του Ελευθέριου Βενιζέλου στην εξουσία. Η Πάτρα, όμως, 
λίγους μήνες μετά την εκτέλεση του Δημητρίου Γούναρη και μέρες πριν από τις εκλογές, που 
θα επιβεβαιώσουν τον Στυλιανό Γονατά ως κυρίαρχο της πολιτικής σκηνής της εποχής, 
αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση.  

    
«Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21»: Ο Παλαμάς επιβεβαιώνει τη δύναμη 
των συμβόλων Ø 

Η συγκυρία των επίσημων αποκαλυπτηρίων του αγάλματος ήταν απόλυτα 
συναρθρωμένη με τις πολιτικές και άλλες ιδεολογικές στοχεύσεις που σχετίζονταν με την 
ενίσχυση της ιστορικής μνήμης μέσω των συμβολικών αναπαραστάσεών της (Σ. Τσιάρα, 
2004). Οι συσχετισμοί αυτοί μεταξύ γεγονότων και συμβόλων δεν αποτελούν μια ευκαιριακή 
σύζευξη, αλλά είναι δομικοί, με την έννοια ότι οι όροι τη μνήμης και της ταυτότητας είναι 
κατασκευές της ιστορίας, διηθημένες μέσα από την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα 
που τις κατασκεύασε. Είναι χρέος του μελετητή να διερευνήσει και να αναπλάσει - στον 
βαθμό που αυτό είναι εφικτό - τις κοινωνικές και πολιτικές προτεραιότητες που ορίζουν την 
δομή και τις οριοθετήσεις της εθνικής μνήμης, καθώς και τις αλλοιώσεις που 
μορφοποιούνται σε απόλυτη σύνδεση με τους κοινωνικούς προσδιορισμούς, αλλά και τις 
αναγκαιότητες της ιστορικής περιόδου. Ο προβληματισμός για τον τόπο που θα 
πραγματοποιηθεί ο εθνικός εορτασμός κατά τη δεκαετία του 1840, οπότε και αποτέλεσε αιτία 
πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Ι. Κωλέττη και την αντιπολίτευση, αποτελεί 
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χαρακτηριστικό στοιχείο για τη δύναμη που έχουν οι συλλογικές εκδηλώσεις μνήμης στο 
συλλογικό συνειδητό. 
Η σημειολογία του εορτασμού 

Ο κύριος στόχος της εορταστικής τελετής ήταν να κάνει του ανθρώπους να “θυμούνται” 
γεγονότα, ακόμα κι αν δεν τα είχαν ποτέ ζήσει» (C. Clark, 1996). Σε αντίθεση με το κλίμα 
ρομαντισμού, που κυριαρχούσε στη Γερμανία του 19ου αιώνα και υπαγόρευε την 
παραπάνω οπτική, η Ελλάδα του μεσοπολέμου είναι μια διαφορετική περίπτωση με 
παραπλήσια σημειολογία. Το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας οφείλει να υποβάλει 
στοιχεία έμπνευσης, προκειμένου ο λαός να αρθεί πάνω από τις εσωστρεφείς και διχαστικές 
κινήσεις που είχαν κυριαρχήσει, μέχρι εκείνη τη στιγμή, στην πολιτική σκηνή και στην 
κοινωνία της Ελλάδας. Το παράδειγμα του 1821 με την πάνδημη συμμετοχή και την ευτυχή 
κατάληξη λειτουργεί ως συνεκτικός δεσμός ανάμεσα στον Έλληνα των αρχών του 19ου και 
εκείνον των αρχών του 20ου αιώνα και το μήνυμα είναι ταυτόσημο. Η εθνική ομοψυχία και 
η πίστη στους ταγούς του έθνους εξασφαλίζουν επιτυχία στις προσπάθειες για κοινωνική 
εξέλιξη και ευημερία. Για τον λόγο αυτό επιλέγεται ένας εκπρόσωπος της εκκλησίας που δεν 
αναμείχθηκε ενεργά στα ανάλογα διχαστικά γεγονότα της επανάστασης του 1821, όπως θα 
ήταν ένας οπλαρχηγός, για παράδειγμα, που αμέσως απευθυνόταν στην πολιτική συνείδηση 
των θεατών του μνημείου και θα λειτουργούσε διχαστικά. Η ερμηνεία των ιστορικών 
γεγονότων περιέρχεται έτσι στη δικαιοδοσία της πολιτικής εξουσίας, εφόσον με την επιλογή 
των συμβόλων της συλλογικής μνήμης, επιβάλλει και την οπτική μέσα από την οποία 
γίνεται η ανασύσταση του παρελθόντος και το εκμαγείο που ο κάθε πολίτης σχηματοποιεί 
την κοινωνική και την πολιτική του αυτοεικόνα (C. Clark, 1996). 
 
Συμπεράσματα 

Η δημόσια ανάγνωση της ιστορίας μέσα από την συγκεκριμένη εργασία μας οδηγεί 
αναπόδραστα στη διαπίστωση της χρήσης ιστορικών προσώπων και γεγονότων από την 
πολιτική εξουσία και την ανάδειξή τους για λόγους που εξυπηρετούν τις συνθήκες και τους 
σκοπούς τη στιγμή της χρήσης. Από την ημερομηνία της επανάστασης μέχρι τον ρόλο των 
πρωταγωνιστών της Επανάστασης του 1821, αντιλαμβανόμαστε ενδιαφέρουσες 
προσπελάσεις στο παρελθόν με απόλυτα συνειδητό σκοπό από αυτούς που τις 
αποπειρώνται. Ο σκοπός της δημιουργίας της ελληνικής εθνικής συνείδησης και της 
ανόρθωσης του ηθικού του λαού σε περιόδους κρίσης, που κυριάρχησε για πολλές δεκαετίες 
στην Ελλάδα, ήταν σύμφωνος με τις επιστημονικές προσεγγίσεις του ιστορισμού τον 19ο 
αιώνα, όταν αναπτυσσόταν η ιστορία ως διακριτός επιστημονικός κλάδος με τη δημιουργία 
ανεξάρτητου κράτους. Στον 21ο αιώνα συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε παρόμοιες χρήσεις 
της ιστορίας, καθώς φέτος γιορτάζουμε την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της 
επανάστασης εν μέσω πανδημίας… 
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αιώνα, όταν αναπτυσσόταν η ιστορία ως διακριτός επιστημονικός κλάδος με τη δημιουργία 
ανεξάρτητου κράτους. Στον 21ο αιώνα συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε παρόμοιες χρήσεις 
της ιστορίας, καθώς φέτος γιορτάζουμε την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της 
επανάστασης εν μέσω πανδημίας… 
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Περίληψη 
Στην εργασία εξετάζονται σημαντικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από τις βιωματικές 
εμπειρίες τριών ξένων περιηγητών. Οι μαρτυρίες που αποτυπώνονται στα κείμενα των δυτικών 
περιηγητών αποτελούν αντικείμενο έρευνας και μελέτης της περιόδου της επανάστασης, γεγονός που 
κατέστησε το περιηγητικό υλικό πολύτιμο και, σε πολλές περιπτώσεις, του προσέδωσε χαρακτηριστικά 
πρωτογενούς ιστορικής πηγής. Οι περιηγητές του 19ου αι. ερευνούν όλες τις πλευρές του δημόσιου και 
ιδιωτικού βίου του ελληνικού λαού, δίνοντας πληροφορίες για πολλές πτυχές της ζωής του ελληνισμού.  
Στη μελέτη των κειμένων του Byron, του Waddington και του Howe αποτυπώνεται η δική τους 
ιδιαίτερη θεώρηση στα τεκταινόμενα της επαναστατικής περιόδου. Από την καταγραφή που 
πραγματοποιήθηκε, συμπεραίνουμε πως, αν και οι περιηγητές νιώθουν ότι δεν εισέρχονται σε ξένο 
περιβάλλον, εντούτοις, η πραγματικότητα που συναντούσαν ανταποκρινόταν ελάχιστα στις 
προσδοκίες τους και πως η Επανάσταση σήμανε το τέλος του παραδοσιακού περιηγητισμού. Τέλος, 
γίνονται ορισμένες προτάσεις για μελλοντική έρευνα με βάση τα συμπεράσματα.   

Λέξεις κλειδιά: Ελληνική Επανάσταση, Περιηγητές, Λόρδος Byron, George Waddington,  Samuel 
Gridley Howe 

Εισαγωγή 
Η Μούσα της Ιστορίας χρειάζεται τις θεραπαινίδες της. Δουλειά της είναι να αφηγείται 

μια ιστορία, αλλά η αφήγηση αυτή δε θα είχε νόημα, αν περιοριζόταν απλώς σε ένα χρονικό 
γεγονότων του παρελθόντος. Ταυτόχρονα πρέπει να προσπαθούμε να εξακριβώσουμε πώς 
ζούσαν οι άνθρωποι σε άλλες εποχές, ποιες ήταν οι υλικές ανάγκες και επιθυμίες τους, πώς 
τις αντιλαμβάνονταν, τι σκέπτονταν, τι ένιωθαν και τι δημιουργούσαν. Η ιστορία πρέπει να 
έχει τους εικονογράφους της και οι πιο κατάλληλοι είναι οι ζωγράφοι της κάθε εποχής. Αν 
θέλουμε να αντιληφθούμε πώς ένιωθαν οι πρόγονοί μας για κάποια ξένη χώρα, τις 
σαφέστερες απαντήσεις θα τις αναζητήσουμε από τους ίδιους τους καλλιτέχνες που 
ταξίδεψαν εκεί.  Επίσης, χρήσιμοι είναι οι ταξιδιωτικοί συγγραφείς,  γιατί κι αυτοί, με τον 
τρόπο τους, είναι περιγραφικοί καλλιτέχνες, που χρησιμοποιούν λέξεις αντί σχήμα και 
χρώμα (Runciman, όπως αναφέρεται στο Τσιγκάκου, 1981: 5). 

Το ταξίδι, αρχικά ως ανθρωπολογική πράξη που υποδηλώνει τη μετακίνηση του 
ανθρώπου από τον «οικείο» χώρο προς το άγνωστο «αλλού» και εν συνεχεία ως πράξη 
αφήγησης της βιωμένης εμπειρίας, υπήρξε διαχρονικά το βασικότερο πεδίο συνάντησης 
μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Είναι, όπως επισημαίνει ο εκ των βασικών θεωρητικών 
του κλάδου της πολιτισμικής εικονολογίας Daniel-Henri Pageaux, «μια ανθρώπινη εμπειρία 
μοναδική, αναντικατάστατη για εκείνον που την έζησε, και, στη γραπτή της μορφή, μια 
μαρτυρία που παίρνει θέση σε μια συγκεκριμένη στιγμή της πολιτισμικής ιστορίας μιας 
χώρας» (Καλέσης, 2006: 10-11). 

Το ταξίδι είναι ουσιαστικά ένα βίωμα πολιτισμικών επαφών, γι’ αυτό και το οδοιπορικό 
εκφράζει έναν λόγο αναπαραστατικό. Ως εκ τούτου, έχει διττή σημασία: δίνει πληροφορίες 
για τους τόπους που επισκέφθηκε ο ταξιδιώτης και, παράλληλα, αντικατοπτρίζει τις 
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νοητικές διεργασίες, τις αξίες και το αντιληπτικό πλαίσιο που χρησιμοποιούν, συνειδητά ή 
ασυνείδητα, οι εκπρόσωποι ενός πολιτισμού, για να κατανοήσουν έναν άλλο πολιτισμό 
(Αυγουστίνου, 2003: 12).  

Μεγάλο τμήμα των πηγών της νεοελληνικής μας ιστορίας αποτελούν τα έργα ξένων 
περιηγητών στον τόπο μας,  κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας (Pouqueville, 1980: 7). Η 
πρώτη ουσιαστική γνωριμία της Ευρώπης  με το υπόδουλο νεοελληνικό έθνος έγινε μέσω 
των περιηγητών. Τα κείμενα αυτά άνοιξαν  τον δρόμο προς την περιέργεια, αλλά και την 
όρεξη να γνωρίσει η ανεπίσημη, αλλά και η επίσημη, Ευρώπη τον μακρινό αυτό τόπο, 
γνωστό για την αρχαία του κληρονομιά (Σιμόπουλος, 1973, όπως αναφέρεται στο 
Pouqueville, 1980: 9).  

Οι περιηγητές του ελληνικού χώρου στον 18ο και 19ο αιώνα ερευνούν εξονυχιστικά όλες 
τις πλευρές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου του ελληνικού λαού, δίνοντας πληροφορίες 
γεωγραφικές, ιστορικές, οικονομικές (αγροτική ζωή, βιοτεχνία, εμπόριο, ναυτιλία, 
κοινωνική ζωή, παιδεία, πολιτισμό, θρησκευτική ζωή, αρχαιολογία, χωροταξική, 
αρχιτεκτονική, συγκοινωνίες κ.λ.π.). Η λαογραφία, ωστόσο, είναι ο τομέας εκείνος που 
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και τις συμπάθειες όλων των καταρτισμένων περιηγητών. Ο 
Σιμόπουλος, ο οποίος μελέτησε εκατοντάδες τόμους περιηγητών του ελληνικού χώρου, 
γράφει  (όπως αναφέρεται στο Pouqueville , 1980: 16-17):  «ο ερευνητής  ανακαλύπτει με 
έκπληξη πληροφορίες απρόσμενες, που δεν υπάρχουν σε καμιά άλλη πηγή, ντοκουμέντα που 
ερμηνεύουν γεγονότα κρίσιμων περιόδων του 19ου αιώνα που φωτίζουν το βίο του ελληνικού λαού. 
Μέσα από τις αφηγήσεις των περιηγητών παρακολουθούμε τη σιωπηλή εξέλιξη που συντελείται στον 
ελληνισμό από δεκαετία σε δεκαετία. Ενώ η ζωή φαίνεται απολιθωμένη, αμετακίνητη, αποτελματωμένη 
κάτω από την τυραννία του Τούρκου – Οθωμανού, όλα ανανεώνονται, καινούριες υλικές και 
πνευματικές δυνάμεις προβάλλουν, ύστερα από συγκεκριμένες εσωτερικές διεργασίες, όλα ωριμάζουν με 
άλματα προς τα εμπρός ή οπισθοδρομήσεις, όλα προετοιμάζουν την αναγέννηση που θ’ αρχίσει...».  

Με τον περιηγητισμό στην Ελλάδα, περιγραφικό και εικονογραφικό, συνδέεται και το 
κίνημα του φιλελληνισμού, που βρίσκει την έκφρασή του στο πρώτο τέταρτο του δέκατου 
ένατου αιώνα σε διαφορετικά ιδεολογικά επίπεδα και σε κίνητρα που κλιμακώνονται 
μεταξύ του αγνού πάθους για την Ελλάδα και το αρχαίο παρελθόν της και ενός ύποπτου 
τυχοδιωκτισμού σ’ έναν χώρο όπου συντελούνται βαθιές ζυμώσεις εθνικού και 
δημοκρατικού πυρετού (Pouqueville, 1980: 19). 

Βιβλιογραφική επισκόπηση  
Στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης εστιάσαμε σε μελέτες που έχουν γίνει στη 

διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία στο ζήτημα του περιηγητισμού, κατά τη διάρκεια της 
τουρκοκρατίας (Nicolson, 2004 ; Τσιγκάκου, 1981· Σιμόπουλος, 1982, 1989α· Αυγουστίνου, 
2003· Καλέσης, 2006· Κεφαλίδου, 2009). Ενθαρρυντικά στοιχεία και ταυτόχρονα αρκετά 
διαφωτιστικά αποτελούν όσα αναφέρει ο Leslie A. Marchand (Bayron, 1996: 11) για τις 
επιστολές του Byron, ο οποίος θεωρούσε ότι ανήκει σ’ αυτούς που συμφωνούν με τις απόψεις 
του Byron για την Ελλάδα και τους Έλληνες και ότι χαίρεται που μαθαίνει ότι οι Έλληνες 
επιτέλους θα διαβάσουν ό, τι έγραψε γι’ αυτούς στις επιστολές και τα ημερολόγιά του, 
σχόλια δηλαδή για την Ελλάδα και την Ελληνική Επανάσταση μοναδικά, που 
επιβεβαιώνουν τη θέση του στην Ιστορία ως Έλληνα πατριώτη και ήρωα.  

Ένας καινούριος άνεμος «σημειώνεται», σύμφωνα με τον Σιμόπουλο (1989β: 9), στη 
στάση και στις εκδηλώσεις των περιηγητών απέναντι στους Έλληνες και τη μοίρα τους, 
καθώς εγκαταλείπουν πλέον την καταφρονητική στάση τους απέναντι σε αυτούς. Οι 
περιηγητές ανακάλυπταν συχνά και με έκπληξη ότι, κάτω από το υπόστρωμα της πολιτικής 
και κοινωνικής σκλαβιάς των Ελλήνων, οι μνήμες της αρχαίας προγονικής δημοκρατίας 
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καλλιεργούσαν τον πόθο για την εθνική και κοινωνική απελευθέρωσή τους (Pouqueville, 
1980: 10).  

Οι εθελοντές – φιλέλληνες του 1822, όταν γύρισαν στην Ευρώπη – απογοητευμένοι στην 
πλειοψηφία τους, πικραμένοι ή και εξαγριωμένοι – έσπευδαν να τυπώσουν 
απομνημονεύματα, χρονικά, ημερολόγια, σημειώσεις, οδοιπορικά με τις προσωπικές 
εμπειρίες από την ελληνική περιπέτεια. Από τις σελίδες των περισσοτέρων ξεχειλίζει η 
μνησικακία για τον χαμένο παράδεισο και τις ναυαγισμένες προσδοκίες. Έγραφαν ότι  
είχαν έρθει  στην Ελλάδα νομίζοντας πως οι Έλληνες ήταν όπως τους παρουσιάζονταν στο 
σχολείο. Ωστόσο, αυτά τα κείμενα αποτελούν θησαυρό πληροφοριών για τους μελλοντικούς 
μελετητές ως άμεσες και ζωντανές μαρτυρίες, περιγραφές από αυτόπτες και αυτήκοους 
μάρτυρες, εντυπώσεις, περιστατικά, εικόνες του πολεμικού βίου και σκηνές της καθημερινής 
ζωής, εξιστορήσεις με βάση στοιχεία καταγραμμένα αμέσως μετά το «γεγονός». Μ’ αυτή την 
αμεσότητα, την προσωπική όραση και με το χαρακτηριστικό του «ταυτόχρονου» 
παρουσιάζει ο Σιμόπουλος (1987: 8-9) τα δημοσιεύματα των εθελοντών να έχουν συχνά την 
αξία του φωτογραφικού ντοκουμέντου και της ηχητικής καταγραφής, αποτελώντας την 
πρώτη χρονολογικά και ανεκτίμητη πηγή πληροφοριών για τον Αγώνα. 

Ξένοι περιηγητές στον ελληνικό χώρο  
Στη δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα ο Ελληνισμός δέχεται άμεσα τον αντίκτυπο των 

δυτικοευρωπαϊκών εξελίξεων. Οι δυνάμεις του Ελληνισμού, υλικές και πνευματικές, 
βρίσκονται σε συναγερμό. Οι ιδέες γίνονται όλο και πιο εκρηκτικές. Η αναγέννηση είναι 
πια ορατή. Η ελευθερία ζυγώνει. Ένας καινούριος άνεμος «σημειώνεται» στη στάση και στις 
εκδηλώσεις των περιηγητών απέναντι στους Έλληνες και τη μοίρα τους. Είναι καλύτερα 
πληροφορημένοι και έρχονται σε συχνότερη επαφή με το λαό. Αυτή η προσέγγιση κεντρίζει 
το ενδιαφέρον για τον σύγχρονο Ελληνισμό και τα βάσανά του και προκαλεί μια 
αναμφισβήτητη μεταστροφή αισθημάτων και αντιλήψεων. Οι περιηγητές εγκαταλείπουν 
την καταφρονητική στάση τους  απέναντι στους Έλληνες. Στις ονειροπολήσεις των 
αρχαιολατρών και στις μελαγχολικές αναγωγές στο ένδοξο παρελθόν έρχεται να προστεθεί 
η αισιοδοξία και η πίστη για το μέλλον. Το εξωτικό στοιχείο που έθελγε ως τότε τον 
ταξιδιώτη υποχωρεί, βυθίζεται σιγά-σιγά μέσα στην κοχλάζουσα ζωή, στη νεοελληνική 
πραγματικότητα (Σιμόπουλος, 1989β: 9).  

Το μεγάλο ταξιδιωτικό ρεύμα των δυτικών προς την Ελλάδα που περιγράφτηκε µε τον 
όρο «περιηγητισμός», απέκτησε, λόγω των ιστορικών κυρίως δεδομένων της εποχής που 
εκτυλίχθηκε, πολλαπλή σημασία: πέρα από την εκ νέου ανακάλυψη της Ελλάδας και του 
τεράστιου υλικού που απέφερε η συνάντηση αυτή, επηρέασε σε σημαντικό βαθμό και την 
πορεία του νεότερου ελληνισμού που, μετά  από αιώνες σκλαβιάς, πορευόταν τον δρόμο  της 
αναγέννησης και της εθνικής του χειραφέτησης, στην οποία η Ευρώπη δεν θα μπορούσε 
παρά να έχει αποφασιστικό λόγο (Καλέσης,2006: 12).  

Ο Κ. Θ. Δημαράς σε ένα κείμενό του για τον περιηγητισμό, επισημαίνει ότι μια από τις 
λέξεις που πρέπει να κατέχουμε, για να πλαισιώσουμε το αντικείμενο της έρευνας, είναι η 
χρονική οντότητα «αιώνας»: πρόκειται για μια σύμβαση προσδιοριστική, ένα νοητό 
διάγραμμα που περικλείει το εκάστοτε αντικείμενο γνώσης. Πράγματι, το συμβατικό 
χρονικό πλαίσιο του 19ου αιώνα στην Ελλάδα περικλείει, με τρόπο αυθαίρετο ίσως, τα 
τελευταία χρόνια της υποδούλωσης, τα χρόνια της εξέγερσης, καθώς και εκείνα του 
ελεύθερου κράτους. Στιγματίζεται από εσωτερικές πολιτικές και κοινωνικές μεταβολές, από 
τα πολύμορφα ενδιαφέροντα των ξένων δυνάμεων, από ξένες πολιτισμικές επιρροές. Ο 
περιηγητισμός δηλ., κατά τον 19ο αιώνα, δεν είναι φαινόμενο στατικό, αλλά, αντίθετα, στη 
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διαχρονική του εξέλιξη χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη ποικιλία τάσεων, ανθρώπων και 
ρευμάτων.  

 Ο πρώιμος φιλελληνισμός των λογίων, των ρομαντικών και άλλων, αλλά και οι σχέσεις 
που διατηρούν οι ξένες δυνάμεις με την Πύλη, θα φέρουν στην Ελλάδα, κατά τα 
προεπαναστατικά και τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, μια πληθώρα περιηγητών που 
έχουν ποικίλους στόχους. Η ένταξη του ελλαδικού χώρου στο δρομολόγιο του «Grand 
Tour», η ίδρυση των αρχαιόφιλων Εταιριών, προσελκύουν τους ξένους και, ιδιαίτερα, τους 
άγγλους περιηγητές κοντά στα λείψανα της ένδοξης αρχαιότητας. Το ενδιαφέρον, όμως, των 
περιηγητών δεν εξαντλείται στα απομεινάρια του αρχαίου κόσμου, αλλά στρέφεται και 
προς τον καθημερινό – πολιτισμικό βίο των σύγχρονων Ελλήνων, που φιλοδοξούν να 
ανεξαρτητοποιηθούν και φυσικά επιδιώκουν να παίξουν έναν σημαίνοντα ρόλο στο 
ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό (Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Ε.Ι.Ε., 1994: 55).  

  Σύμφωνα με τον Βακαλόπουλο, (όπως αναφέρεται στο Κεφαλίδου, 2009: 55),  κατά τα 
πρώτα χρόνια της Επανάστασης, έφτασε στην Ελλάδα μεγάλος αριθμός ξένων περιηγητών – 
φιλελλήνων, από την Ευρώπη και όχι μόνο. Ήρθαν στην Ελλάδα, για να προσφέρουν στον 
αγώνα , Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Άγγλοι, Ελβετοί, Πολωνοί,  Ολλανδοί,  Βέλγοι, Ούγγροι, 
Αμερικανοί,  Σουηδοί,  Δανοί, Ισπανοί, καθώς και άλλοι των οποίων δε γνωρίζουμε την 
εθνικότητα.  Στα δύο πρώτα χρόνια της Επανάστασης, 1821-1822, έφτασαν στην Ελλάδα  489 
άτομα,  από τους οποία 144 σκοτώθηκαν στις μάχες ή  πέθαναν  από τις άσκημες συνθήκες 
διαβίωσης και τις κακουχίες. Από το 1823 ως τα  μέσα  του 1825, φτάνουν  64  ξένοι από τους 
οποίους πέθαναν 21. Και από τα  μέσα του 1825 έως τα τέλη της ίδιας χρονιάς, φτάνουν στον 
ελλαδικό χώρο 318 και πέθαναν 88. Επίσης, την περίοδο από το 1821  έως και τα τέλη του 
1825, ήρθαν στην Ελλάδα επιπλέον 69 άτομα από όλες τις παραπάνω χώρες  από τα οποία 
χάθηκαν 16, χωρίς να γνωρίζουμε τον χρόνο άφιξής τους. Συνολικά, λοιπόν, στον ελλαδικό 
χώρο έφτασαν, από το 1821 έως το 1825,  940 άτομα από τα οποία πέθαναν 313.  

  Πολλοί, λοιπόν, από τους περιηγητές που επιβίωσαν των μαχών και των κακουχιών, 
γυρίζοντας στις πατρίδες τους, έγραψαν τις εντυπώσεις τους, τα προσωπικά τους βιώματα, 
τις καθημερινές εμπειρίες τους, τις σκέψεις και τις συναισθηματικές αντιδράσεις τους για 
πρόσωπα και πράγματα, για την Ελλάδα και τους Έλληνες,  καθώς, κατά την παραμονή 
τους στην Ελλάδα, κρατούσαν ημερολόγιο και σημειώσεις. Η παραμονή τους στην Ελλάδα 
αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και πνευματικής δημιουργίας για πολλούς  από αυτούς  και τα 
πνευματικά τους δημιουργήματα πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τους μελλοντικούς 
μελετητές ως άμεσες και ζωντανές μαρτυρίες, περιγραφές από αυτόπτες και αυτήκοους 
μάρτυρες, εντυπώσεις, περιστατικά, εικόνες του πολεμικού βίου και σκηνές της καθημερινής 
ζωής.  
  Στην παρούσα, λοιπόν, εργασία, επελέγησαν τρεις ξένοι περιηγητές ( Byron,  Waddington 
και Howe ), προκειμένου να παρουσιαστεί  η δική τους ιδιαίτερη θεώρηση στα τεκταινόμενα 
της επαναστατικής περιόδου  στον  ελλαδικό  χώρο,  πώς  είδαν την Ελλάδα και τους 
Έλληνες και πώς αυτά  αποτυπώθηκαν στα κείμενά τους.  

George Gordon Byron, 6th Baron Byron, Lord Byron (1788-1824) 
Η περίοδος 1810-1824 έχει τη σφραγίδα του Byron. Επισκέφτηκε την Ελλάδα δύο φορές 

το 1809-1811 και το 1823-1824. Ο Byron πρωτοπάτησε σε ελληνικό έδαφος στις 26 
Σεπτεμβρίου 1809, στην Πάτρα, μικρή πόλη τότε με τουρκικό φρούριο, όπου κατέβηκε για 
λίγες ώρες στη στεριά μαζί με το φίλο του  John Cam Hobhouse. Ταξίδευαν με το Spider, ένα 
εγγλέζικο καράβι μιας νηοπομπής με προορισμό την Πρέβεζα, στον κόλπο της Άρτας. 
Καθώς έφευγαν από την Πάτρα, αχνοφαινόταν στο βάθος το Μεσολόγγι, η επίπεδη πόλη με 
τα έλη, όπου δεκαπέντε χρόνια αργότερα θα άφηνε ο Byron την τελευταία του πνοή 
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(Bayron, 1996:14). Με την  κάθοδο του Byron στην Ελλάδα τα πράγματα στον ελλαδικό 
χώρο αλλάζουν. Για πρώτη φορά οι περιηγητές συζητούν για την ελληνική ανεξαρτησία. 
Και ο λόγος τους έχει προεκτάσεις πολιτικές στις Κυβερνήσεις και την Παγκόσμια Κοινή 
Γνώμη. Δείχνουν πια κατανόηση και συμπάθεια, δε γενικεύουν. Αποδίδουν την 
καθυστέρηση και την αμάθεια στην οθωμανική διακυβέρνηση. Γεφυρώνεται έτσι το χάσμα 
που δημιούργησαν οι προκαταλήψεις. 

Ο φιλελληνισμός δεν αφορά πια μόνο την Ελλάδα και τα αρχαία μνημεία. Αγκαλιάζει 
και τους Έλληνες (Σιμόπουλος, 1989β: 9, 11). Ο Λόρδος Byron, ο μεγάλος Άγγλος 
ρομαντικός ποιητής του 19ου αιώνα είναι η σημαντικότερη από εθνική σκοπιά περιηγητική 
μορφή της προεπαναστατικής και επαναστατικής περιόδου. Ο αγωνιστής της ελευθερίας του 
1824 ήταν πριν 15 χρόνια, όταν ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα,  ένας νεαρός εύθυμος 
περιηγητής που περιδιάβαζε ανέμελα τις ελληνικές στεριές και θάλασσες.  

Σύμφωνα με τον Μ.Β. Ράϊζη, (όπως αναφέρεται στο Σχοινά, 2007: 5-6), ο Μπάιρον 
υπήρξε πολιτικός ποιητής και θεωρούσε την Ελευθερία (προσωπική, ομαδική, εθνική κ. ά) ως 
το στοιχείο του πολιτικού βίου που έκανε την κοινωνική διαβίωση μια ανεκτή και σωστή 
συμβίωση. Αναλογιζόμενοι την ταραγμένη πολιτικά εποχή του ποιητή, με τον πολύπλοκο 
κόσμο των Τόρις, των Γουίγκς, των ριζοσπαστών και των μεταρρυθμιστών στην Αγγλία, με 
το υπό διαμόρφωση ρεύμα του Φιλελευθερισμού στην Ευρώπη, καθώς και με το καθεστώς 
της Ιεράς Συμμαχίας, ο Μπάιρον θεωρήθηκε πρότυπο του φιλελευθερισμού. Μιας 
ιδεολογίας που, ανάμεσα στ’ άλλα αξιώνει την κυριαρχία του κράτους έναντι των 
παραδοσιακών θεσμών, καθώς και την αυτονομία του λόγου. Ο  φιλελευθερισμός του 
Μπάιρον, ωστόσο, αφορά πάνω απ’ όλα στην ιδέα της ελευθερίας, την οποία ο φιλέλληνας 
ποιητής, ερμηνεύει σαν  άρση κάθε μορφής καταδυνάστευσης και καταπίεσης, σωματικής, 
πνευματικής , οικονομικής.  

Μέσα στο κλίμα του οριενταλισμού που χαρακτήριζε τον 19ο αιώνα, ο Byron στράφηκε 
προς την Ανατολή και, αντίθετα απ’ ό,τι πιστεύεται, ο Byron, δεν είχε σαφείς στόχους. Τα 
ταξίδια στο Λεβάντε και η επίκληση της Ελλάδας (στα ποιήματα του Σέλεϊ, του Κιτς, του 
Γουίλιαμ  Χέιγκαρθ, του Βίκτωρ Ουγκό), καθώς και οι ταξιδιωτικές μαρτυρίες του 
Σατομπριάν και μιας σειράς αρχαιοκάπηλων, είχαν δημιουργήσει ένα κύμα προς τις 
επαρχίες της οθωμανικής αυτοκρατορίας, μέρη εξωτικά και πολύπαθα (Nicolson, 2oo4: 17-
18). Γράφει ο Ορφεύς Καραβίας, σε έναν πρόλογο μεταφρασμένων ποιημάτων του Μπάιρον 
ότι ο Τζόρτζ Γκόρντον Λόρντ Μπάιρον ήταν ένας απ’ αυτούς τους αληθινούς, τους 
ειλικρινείς και ασυγκράτητους, που άφησαν την πέννα τους να ξεχυθεί ελεύθερα. Συνεχίζει 
λέγοντας ότι οι Έλληνες εκείνο που ξέρουν καλύτερα από τη ζωή του Βύρωνος είναι ότι 
ήλθε, πολέμησε και σκοτώθηκε για την Ελλάδα κατά την επανάσταση του Εικοσιένα. Εκείνο, 
δηλαδή, που ενδιαφέρει μονόπλευρα τους Έλληνες. Αυτό όμως ήταν και  ολόκληρη η ζωή 
του, αυτό ήταν ολόκληρο το έργο του, αυτό και ολόκληρη η σκέψη του, η ψυχοσύνθεσή 
του... Ο Byron γεννήθηκε με την επανάσταση στην ψυχή του, με τη φλόγα της αγάπης για τη 
λευτεριά, με το μίσος το άσπονδο για κάθε δουλεία. Γι’ αυτό έζησε, γι’ αυτό πέθανε... Πέθανε 
για την Ελλάδα, ειδικότερα πέθανε για τη λευτεριά, η οποία άγγιξε τα όρια της παθολογίας.  
Αυτή τον έκαμε να γράφει ποιήματα, να σατιρίζει καυστικά τις εθιμοτυπίες και τις 
προλήψεις της αγγλικής αριστοκρατίας, να ζητά αχόρταγα το καινούργιο, το ελεύθερο, το 
ασύλληπτο, να πολεμά με λύσσα κάθε δυνάστη και να δώσει την περιουσία και τη ζωή του 
για τη Λευτεριά - για την Ελλάδα (Nicolson, 2oo4: 18).  

Το 1823 και ενώ έχει ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση, ο Byron βρίσκεται στην Ιταλία, 
εμπλεκόμενος στην επανάσταση των αντιμοναρχικών Καρμπονάρων. Την ίδια εποχή το 
Κομιτάτο του Λονδίνου, το οποίο ιδρύθηκε αργότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα άλλων 
ευρωπαϊκών πόλεων,  αναζητά  ηγέτη για την αποστολή στην Ελλάδα χρημάτων, όπλων και 
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φαρμάκων. Στο πρόσωπο του Byron, βρίσκουν τον κατάλληλο για αυτή την αποστολή, αν 
και οι επαναστατικές του ιδέες, τον καθιστούν πηγή κινδύνων για τις συντηρητικές 
κυβερνήσεις της Ευρώπης. Στα τέλη, λοιπόν, του 1823 ο Byron,  καταπλέει στα, υπό 
βρετανική κατοχή, Ιόνια Νησιά με χρήματα, όπλα, πυροβολικό, ιππικό και φάρμακα 
(Τσιάμης, Πουλάκου – Ρουμπελάκου, Καλαντζής, Τόμπρος, Θαλασσινού, Σπηλιωπούλου, 
2014).  

Τον Φεβρουάριο του 1824, μετά από την υπόσχεση που είχε δώσει στον Μαυροκορδάτο, 
αποβιβάζεται στο Μεσολόγγι, όπου γίνεται αποδεκτός από τους Έλληνες με τιμές ήρωα. Στο 
Μεσολόγγι το ηθικό του δείχνει ανεβασμένο, υπάρχει μεγαλύτερος ενθουσιασμός και 
αισιοδοξία στα γράμματα και τις επιστολές που στέλνει σε φίλους του στην Αγγλία,  παρόλο 
που το κριτικό πνεύμα δεν έχει πάψει διόλου να λειτουργεί. Ο Μπάιρον συνειδητοποιεί ότι, 
την εποχή εκείνη, ο χειρότερος εχθρός της Επανάστασης ήταν οι ίδιοι Έλληνες με τις έριδες 
και τις διχόνοιες μεταξύ των οπλαρχηγών και της επαναστατικής κυβέρνησης και του 
Πρωθυπουργού, Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Ο Μπάιρον με το κύρος και τη 
διαλλακτικότητά του προσπάθησε να συντελέσει στην άμβλυνση των αντιπαραθέσεων, 
καθώς και στην οικονομική βοήθεια προς τους Έλληνες (Τσιάμης, … και ά., 2014) .  

Στις 23 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, γράφει στον τραπεζίτη και  φίλο του, Douglas 
Kinnaird ζητώντας του όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα και πίστωση, για να βοηθήσει 
τον Αγώνα, θεωρώντας ότι ήταν καλύτερο και προτιμότερο να ξοδεύει κανείς τα λεφτά του 
ποντάροντας σε έθνη παρά σε τραπουλόχαρτα ή σε φαγοπότι.  Το πάθος του για την Ελλάδα 
και τους ανθρώπους της δεν κλονίστηκε ποτέ και είναι εμφανές ως και στις πιο κριτικές και 
περιπαικτικές παρατηρήσεις του. Και τελικά οι Έλληνες αναγνώρισαν τις αληθινές αρετές 
του Μπάιρον, αυτού του αμερόληπτου φίλου της Ελλάδας, γι’ αυτό και το όνομά του 
τιμήθηκε ίσως όσο κανένα στο πάνθεον των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης (Byron, 
1996: 28). 

George Waddington (1793-1869) 
Ο Άγγλος κληρικός George Waddington ταξίδεψε το 1823 και 1824 σε όλες τις ελεύθερες 

ελληνικές περιοχές, όπως τον Μωριά, τη Ρούμελη και τα νησιά. Ήταν μορφωμένος κληρικός 
και ριψοκίνδυνος. Ισχυρίζεται ότι κίνητρο των περιηγήσεών του ήταν η περιέργεια, η 
επιθυμία του να γνωρίσει από κοντά την Ελλάδα και τους Έλληνες του ξεσηκωμού. Στην 
πραγματικότητα, ο Waddington, όπως και οι άλλοι Άγγλοι κληρικοί, εκτελούσε ειδική 
αποστολή στον ελληνικό χώρο. Το ράσο του κληρικού ήταν πάντοτε μια σιγουριά και ένα 
πολύτιμο άλλοθι για τον πληροφοριοδότη, που ειρηνικός και καλοκάγαθος περνούσε 
ακίνδυνα από τις ελληνικές  στις τουρκικές γραμμές.  

 Όταν γύρισε στην Αγγλία ο Waddington το 1825, τύπωσε ένα χρονικό από τα 
σημαντικότερα της επαναστατικής περιόδου, μια σύνθεση προσωπικών εντυπώσεων και 
κρίσεων γύρω από τα δραματικά πολεμικά γεγονότα στην Ελλάδα, τον καθημερινό βίο και 
τις πολιτικές εξελίξεις. Και το βιβλίο του προκάλεσε τόση αίσθηση που μέσα στο 1825 
κυκλοφόρησε σε δεύτερη έκδοση (Σιμόπουλος, 1989 : 428). Οι Έλληνες τον αντιμετώπιζαν με 
καχυποψία, ακόμα και με εχθρική συμπεριφορά. Και η καχυποψία τους ήταν βάσιμη, 
καθώς πολλοί Ευρωπαίοι χρησιμοποιήθηκαν ως πράκτορες, κατάσκοποι και 
πληροφοριοδότες των Τούρκων, κατά την Επανάσταση.  

 Ο Waddington δε διακρίνεται για τα φιλελληνικά του αισθήματα και στιγματίζει τις 
βαρβαρότητες των Ελλήνων κατά την άλωση της Τριπολιτσάς. Παίρνει θέση εναντίον των 
καπεταναίων, εναντίον του άτακτου στρατού και μιλάει με καταφρόνηση για τον ελληνικό 
λαό. Είναι, ωστόσο, πολύ παρατηρητικός, θαυμάσια ενημερωμένος για τις πολιτικές 
εξελίξεις  της εποχής του, γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, προσέχει τις λεπτομέρειες και 
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αντιπαραθέτει τα στοιχεία με εντιμότητα. Γι’ αυτό οι σημειώσεις του αποτελούν πολύτιμη 
πηγή πληροφοριών για τον ιστοριογράφο του Εικοσιένα. Έπειτα από επισκέψεις στα νησιά 
Ύδρα και Ψαρά, παραδέχεται ότι οι Έλληνες διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις για τη 
δημιουργία ενός εξαιρετικού Ναυτικού. Σε ό, τι μάλιστα αφορά τις αρετές των ναυτών, την 
επιδεξιότητα, τη δραστηριότητα, την ευστροφία, θεωρεί ότι  δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα 
από τους καλύτερους συναδέλφους τους σ’ όλο τον κόσμο. Σε άλλο σημείο των χρονικών του 
ο Waddington, με σπάνια πολιτική οξυδέρκεια παρατηρούσε, σε ανύποπτο χρόνο, ότι η 
επέμβαση των ευρωπαϊκών Δυνάμεων για μια λύση στην ελληνική τραγωδία θα γινόταν 
μόνο, όταν διαπιστωνόταν πως δεν υπάρχει πια προοπτική υποταγής των Επαναστατών 
στους  χθεσινούς δυνάστες τους, όταν αποδεικνυόταν ότι πεντακόσιες χιλιάδες ανθρώπινες 
υπάρξεις έχυσαν το αίμα τους μπροστά στα μάτια της Ευρώπης και όταν επιβεβαιωνόταν 
πως ο σουλτάνος δεν ήταν πλέον σε θέση να αποκαταστήσει την τάξη της αυτοκρατορίας 
του (Σιμόπουλος, 1989α :450, 463). Τέλος, ο Άγγλος «περιηγητής» επιχειρώντας να 
προσδιορίσει τον « εθνικό χαρακτήρα» των Ελλήνων, ανέφερε ως χαρακτηριστικά τους την 
εξυπνάδα, την ενεργητικότητα, την φιλυποψία και δυστυχώς τη ζηλοφθονία. Θεώρησε ότι οι 
Έλληνες αλληλομάχονται και αλληλοσκοτώνονται, επειδή ο ένας δεν εμπιστεύεται τον 
άλλον, ο γείτονας απεχθάνεται τον γείτονά του. Αυτός ήταν ο λόγος, σύμφωνα με τον 
Waddington,  που μια ομάδα Ελλήνων έχει λιγότερες ικανότητες εγκάρδιας συνεργασίας 
από την αντίστοιχη ομάδα οποιουδήποτε άλλου λαού. Εξαιτίας μάλιστα αυτών των 
«εθνικών χαρακτηριστικών», θεωρούσε ο Waddington ότι ο ελληνικός λαός δεν ήταν ώριμος 
για δημοκρατική διακυβέρνηση (Σιμόπουλος, 1989α: 464).  

Samuel Gridley Howe (1801-1876) 
Ο Αμερικανός Samuel Gridley Howe, γεννημένος στη Βοστώνη το 1801 από εύπορους 

γονείς, σπούδασε Ιατρική, ενώ ταυτόχρονα αναμείχθηκε σε οργανώσεις στήριξης της 
δημοκρατίας και της απελευθέρωσης των λαών. Όταν ξέσπασε η ελληνική επανάσταση κατά 
των Οθωμανών, βρισκόταν στο τελευταίο έτος των σπουδών του. Συνδέθηκε με την 
οργάνωση της Νέας Υόρκης «Φιλελληνικό Κομιτάτο» και αποφάσισε να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στον Αγώνα μεταβαίνοντας στην Ελλάδα. Το 1824, λοιπόν, σε ηλικία 23 ετών, 
ο Χάου αποβιβάζεται στη Μονεμβασιά, ενώ στο Ναύπλιο συναντά άλλους Αμερικανούς 
φιλέλληνες, αλλά και διορίζεται από την προσωρινή ελληνική κυβέρνηση 
«ιατροχειρουργός». Ο Howe φιλοδοξούσε να διακριθεί στη χειρουργική και θεωρούσε την 
Ελλάδα ιδεώδη τόπο για άνετη άσκηση και πλούσια πείρα. Εκεί περιποιείται με 
πρωτοφανείς για την Ελλάδα μεθόδους τους τραυματίες των μαχών και ασθενείς αμάχους, 
ενώ, όταν το καλεί η ανάγκη, συμμετέχει στις μάχες. Βρισκόταν στο ελληνικό στρατόπεδο 
κατά την εισβολή του Ιμπραήμ και κατέφυγε στ’ Ανάπλι (Ναύπλιο), ύστερα από τις ήττες 
των Ελλήνων, για να ακολουθήσει τον στόλο σε επιχειρήσεις στην περιοχή της Κρήτης. Το 
1827 επιστρέφει στις ΗΠΑ, με σκοπό να οργανώσει αποστολές βοήθειας προς την Ελλάδα, 
στην οποία και επιστρέφει την επόμενη χρονιά (1828), για να μείνει μέχρι το 1830. Το 
τελευταίο του ταξίδι στην Ελλάδα πρόκειται να το πραγματοποιήσει πολύ αργότερα, το 
1867, οπότε και πηγαίνει στην Κρήτη, για να συνδράμει στην εκεί επανάσταση 
(Αρχαιολογία, 2013). 

  Ο Howe κράτησε ημερολόγιο από τις εμπειρίες του στην Ελλάδα κατά τα δύο ταξίδια 
του, την περίοδο της Επανάστασης. Το Ημερολόγιο του γιατρού Howe δεν έχει περισωθεί 
ολόκληρο. Χάθηκε το σημειωματάριο που αφορά το 1826. Με εξαίρεση το έτος αυτό, οι 
καταγραφές του καλύπτουν την περίοδο από τον Μάρτιο του 1825 ως τα τέλη Μαρτίου 
1828. Η έκδοση του χειρογράφου, την επιμέλεια του οποίου ανέλαβε η κόρη του, δεν ήταν 
πλήρης. Το κείμενο λογοκρίθηκε από την οικογένειά του και αφαιρέθηκαν από αυτό όχι 
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μόνο καταγραφές για  την προσωπική του ζωή, αλλά και  δυσμενείς κρίσεις για τους 
Έλληνες ή για συγκεκριμένα πρόσωπα, για να μη δυσαρεστηθούν οι Έλληνες, έναν περίπου 
αιώνα αργότερα (Σιμόπουλος, 1982: 189).  

Το Ημερολόγιο και οι Επιστολές του Howe, χωρίς τις περικοπές των εκδοτών, αποτελούν 
σημαντική πηγή πληροφοριών για την αιγυπτιακή εισβολή και την καποδιστριακή περίοδο. 
Όσο για το ιστορικό του έργο σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση, που κυκλοφόρησε το 
καλοκαίρι του 1828, ενδιαφέρον παρουσιάζει μόνον η περίοδος της παραμονής του στην 
Ελλάδα (1825-1826), γιατί καταγράφονται προσωπικές εντυπώσεις, εμπειρίες και 
παρατηρήσεις πάνω σε πρόσωπα και πράγματα. Το υπόλοιπο του έργου του είναι συνήθως 
συμπιλήματα και συρραφές από προγενέστερα χρονικά (Σιμόπουλος, 1982: 190,191). Ο 
Howe, άπειρος, ρομαντικός, κυκλοθυμικός και φιλοκατήγορος, αξιώνει τάξη, αισθήματα 
αλληλεγγύης, ανθρωπισμού σε μια χώρα που αντιμετώπιζε ολοκληρωτική καταστροφή. 
Γενικεύει τις ατομικές του εμπειρίες και μνησικακεί για τα προσωπικά του παθήματα, 
γίνεται εμπαθής και φθάνει σε εκρήξεις μισελληνισμού, καταγράφοντας περιστατικά 
«σκληρότητας και απανθρωπιάς», συνεπακόλουθα του πολέμου και των συμφορών. Σε άλλο 
σημείο του Ημερολογίου του, όμως, καταδικάζει όλους εκείνους τους ξένους που 
κατηγορούν τον ελληνικό λαό ύστερα από ένα φευγαλέο πέρασμα από τον τόπο τους, 
θεωρώντας εσφαλμένη τη βιαστική περιγραφή των χαρακτήρων των ανθρώπων ύστερα από 
παραμονή λίγων ημερών ανάμεσά τους. Πραγματικά θεωρούσε ότι ήταν απαράδεκτο για 
έναν ξένο να σχηματίζει γνώμη και να δημοσιεύει κρίσεις για τον χαρακτήρα ενός λαού, 
χωρίς να έχει προηγηθεί μακροχρόνια παραμονή, ιδιαίτερα όταν δεν μιλάει τη γλώσσα τους 
(Σιμόπουλος, 1982: 230- 231). 

Στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, μέσα στην αίθουσα της βιβλιοθήκης υπάρχει σήμερα μια 
φωτογραφία. Εικονίζει έναν άνδρα με ελληνική φουστανέλα. Είναι ο Σάμιουελ Χάου, 
ντυμένος με τον τρόπο που έμαθε στην Ελλάδα και που εμφανιζόταν σε όλη του τη ζωή, στις 
επίσημες εκδηλώσεις. Ενθύμιο ενός ανθρώπου μεγαλύτερου από τη ζωή που έζησε, 
μαχόμενος για την ελευθερία, την ελπίδα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια (Αρχαιολογία, 
2013). 

Συμπεράσματα 
Από την καταγραφή όλων των παραπάνω, συμπεραίνουμε πως ποτέ άλλοτε δεν 

βρέθηκαν συγχρόνως τόσο σημαντικοί και δραστήριοι ταξιδιώτες στον ελλαδικό χώρο, όσο 
το πρώτο τέταρτο του 19ου αιώνα, οι οποίοι και αντικατοπτρίζουν τα πολλαπλά πρόσωπα 
του ταξιδιωτισμού. Οι περιηγητές ερχόμενοι στην Ελλάδα την εποχή της Ελληνικής 
Επανάστασης, νιώθουν ότι δεν εισέρχονται σε ξένο περιβάλλον, αλλά σε έναν τόπο που την 
κληρονομιά του την είχαν αφομοιώσει και την είχαν εντάξει στον ιστό του δικού τους 
πολιτισμού. Ωστόσο, η πραγματικότητα που συναντούσαν τους αποπροσανατόλιζε, διότι 
ανταποκρινόταν ελάχιστα στις προσδοκίες τους (Αυγουστίνου, 2003: 13). Καταλήγουμε, 
λοιπόν, πως η  Επανάσταση σήμανε το τέλος του παραδοσιακού περιηγητισμού, των 
ταξιδιών, δηλαδή, στην Ελλάδα για επισκέψεις σε μνημεία, για αρχαιολογικές έρευνες και 
κυρίως για αναψυχή (Σιμόπουλος, 1989α : 428).  

 Στην παρούσα έρευνα παρουσιάσαμε τρεις ξένους περιηγητές  του ελληνικού χώρου, 
κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης και παρατηρήσαμε τρεις διαφορετικές 
συμπεριφορές. Αποτέλεσμα και των τριών αυτών περιηγήσεων υπήρξαν εκδόσεις και 
δημοσιεύσεις επιστολών, ημερολογίων και ταξιδιωτικών εξιστορήσεων για την Ελλάδα και 
τους Έλληνες. 

Ο Λόρδος Byron γράφει επιστολές κατά τη διάρκεια και των δύο ταξιδιών του στην 
Ελλάδα. Στις  επιστολές του πρώτου του ταξιδιού, διαφαίνονται οι απόψεις, όπως είδαμε, 
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ενός νεαρού, σχετικά άπειρου και εύθυμου περιηγητή που περιδιάβαζε τις ελληνικές στεριές 
και θάλασσες, του οποίου η καρδιά φλέγεται και παραπονιέται για την εξαθλίωσή της 
πολύπαθης αυτής επαρχίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, περιγράφοντας με την πέννα 
του περιηγητή πρόσωπα και πράγματα. Αντίθετα, στις επιστολές που έγραψε κατά τη 
διάρκεια του δεύτερου ταξιδιού του, φαίνεται έντονα η αφοσίωσή του στο ιδεώδες της 
πολιτικής ελευθερίας και ο πόθος του για την απελευθέρωση της Ελλάδας, επιδιώκοντας 
μάλιστα την προσωπική του συμβολή στην αποκατάσταση της λευτεριάς αυτού του έθνους. 
Στα γράμματά του αυτά που τα απευθύνει σε φίλους και συνεργάτες, φανερώνεται η αγάπη 
και η λατρεία του  για τη λευτεριά, που τον έκανε να γράφει ποιήματα, να πολεμά κάθε 
δυνάστη και κάθε μορφή δουλείας, να δώσει την περιουσία και τη ζωή του για τη λευτεριά 
του μικρού αυτού έθνους. Διατηρούσε πάντοτε ένα ακλόνητο πάθος για την Ελλάδα και 
τους ανθρώπους της, γι’ αυτό και δικαιολογημένα τιμήθηκε ίσως όσο κανένας στο πάνθεον 
των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης.  

Ο Άγγλος κληρικός George Waddington, ταξίδεψε στην Επαναστατημένη Ελλάδα το 
1823 και 1824, ισχυριζόμενος ότι το κίνητρο των περιηγήσεών του ήταν η περιέργεια και η 
επιθυμία του να γνωρίσει από κοντά την Ελλάδα και τους Έλληνες του ξεσηκωμού.  Και 
αυτός, όπως και ο Byron, καταγράφοντας τις εντυπώσεις και τις εμπειρίες  του από την 
περιήγησή του στον ελλαδικό χώρο, μετά την επιστροφή του στην Αγγλία, προχώρησε στην 
έκδοση ενός  χρονικού το 1825, μια σύνθεση προσωπικών εντυπώσεων και κρίσεων γύρω 
από τα δραματικά πολεμικά γεγονότα στην Ελλάδα, τον καθημερινό βίο και τις πολιτικές 
εξελίξεις. Στο Χρονικό του επιχειρεί  να προσδιορίσει τον «εθνικό χαρακτήρα» των Ελλήνων 
και κατά κάποιο τρόπο προοικονομεί ότι η λύση στο ελληνικό πρόβλημα θα επέλθει από τις 
Μεγάλες Δυνάμεις. Σε αντίθεση με τον Byron όμως, ο Waddington δεν έχει φιλελληνικά 
αισθήματα και μιλάει με περιφρόνηση για τους Έλληνες. Το γεγονός, όμως, ότι είναι πολύ 
παρατηρητικός και ενημερωμένος για τις πολιτικές εξελίξεις της εποχής του, έχει ως 
συνέπεια τα γραφόμενά του να αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τον 
ιστοριογράφο του Εικοσιένα.  

Τέλος, ο Αμερικανός Samuel Gridley Howe, γιατρός στο επάγγελμα,  επισκέφτηκε, όπως 
και ο Byron,  την Ελλάδα δύο φορές κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, το 1825 και 1828. 
Κατά την παραμονή του στην Ελλάδα κράτησε Ημερολόγιο με  τις εμπειρίες του από τα 
ταξίδια. Αν και το Ημερολόγιό του δεν έχει σωθεί ολόκληρο και λογοκρίθηκε από την 
οικογένειά του, εντούτοις αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών για την αιγυπτιακή 
εισβολή και την καποδιστριακή περίοδο. Όπως και ο Waddington και σε αντίθεση με τον 
Byron, φθάνει  και ο Howe σε εκρήξεις μισελληνισμού και εμπάθειας προς τους Έλληνες, 
καταγράφοντας περιστατικά σκληρότητας και απανθρωπιάς ως συνέπειες του πολέμου. Απ’ 
την άλλη όμως δε φοβάται  να κατηγορήσει κι εκείνους τους ξένους που κατηγορούν τον 
ελληνικό λαό, ύστερα από ένα φευγαλέο πέρασμα από τον ελλαδικό χώρο, χωρίς να 
γνωρίσουν αυτό τον λαό, τα χαρακτηριστικά του, τη γλώσσα του.  

Παρατηρούμε, λοιπόν, τρεις διαφορετικές συμπεριφορές απέναντι στα τεκταινόμενα της 
Ελληνικής Επανάστασης. Από τους τρεις αυτούς περιηγητές μόνο ο Byron εκφράζει 
φιλελληνικά αισθήματα και αγάπη για την Ελλάδα. Οι άλλοι δύο εκφράζοντας μη 
φιλελληνικά αισθήματα, εκμεταλλεύονται την  ταξιδιωτική τους περιήγηση στην Ελλάδα για 
προσωπικούς σκοπούς και οφέλη. Αυτό, όμως, στο οποίο καταλήγουμε χωρίς ενδοιασμό 
είναι πως και οι τρεις αυτές περιηγήσεις είχαν ως καρπό των ταξιδιωτικών τους αφηγήσεων 
την έκδοση Επιστολών, Χρονικών και Ημερολογίων, από τα οποία οι μελλοντικοί ιστορικοί 
και ιστοριογράφοι μπορούν να αντλήσουν ιστορικά στοιχεία για την περίοδο της Ελληνικής 
Επανάστασης. Επιπροσθέτως, η διασύνδεσή τους με την υπόλοιπη ταξιδιογραφία της 
περιόδου δύναται να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω έρευνας αναφορικά με τους ξένους 
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περιηγητές στο ελλαδικό χώρο, καθώς και με την διαμόρφωση της εικόνας της Ελλάδας ως 
μετέπειτα ταξιδιωτικού προορισμού.  
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Περίληψη 

Στην εισήγηση αυτή προσπαθούμε να ‘διαβάσουμε’ το Υπόμνημα (Memoire) του Αδαμάντιου 
Κοραή (1803) με τις αρχές του κριτικού γραμματισμού, που αντιμετωπίζει τα κείμενα ως 
κοινωνικές κατασκευές. Στην προσπάθειά του, σύμφωνα με τον κριτικό γραμματισμό, ο 
συντάκτης ενός κειμένου να δομήσει τη φωνή του, διαλέγεται με μια σειρά Λόγων και 
ιδεολογιών που κυκλοφορούν στην εποχή του και στην κοινωνία. Μ’ αυτή τη λογική 
εξετάζουμε το Υπόμνημα που εκφωνήθηκε στο Παρίσι, στη Societe des Observateurs de L’ 
Homme (Εταιρεία των Ανθρωποτηρητών), ως ένα κείμενο αφηγηματικό, με χαρακτήρα 
πολεμικό, συγκρουσιακό που υπαγορεύεται από τις επικοινωνιακές περιστάσεις της εποχής 
και την πολιτική στόχευσή του. Ο Κοραής αφηγείται την πορεία των νεωτέρων Ελλήνων, 
αξιοποιώντας ένα λεξιλόγιο επίμαχων νεωτερικών πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών 
εννοιών, που κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη και έδειχναν τη μετάβαση σε μια νέα εποχή, 
αυτή των εθνών και της δημοκρατίας. Γι’ αυτό στην εισήγηση υποστηρίζεται ότι η 
πολιτισμική κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα, όπως παρουσιάζεται στο 
Υπόμνημα, είναι περισσότερο σκοπούμενη παρά συντελεσμένη. 
 
Λέξεις κλειδιά: Κοραής, αφήγηση, αναπαραστάσεις, επανάσταση, έθνος 

Εισαγωγή 

Ο στόχος σ’ αυτήν την εισήγηση είναι να δείξουμε ότι για την κατανόηση ενός 
συγκεκριμένου κειμένου του Νεοελληνικού Διαφωτισμού του 19ου αιώνα και την 
επικοινωνιακή του στόχευση μπορούν να αξιοποιηθούν οι αρχές και τα εργαλεία της 
διεπιστημονικότητας και του κριτικού γραμματισμού ως μια εκπαιδευτική προσέγγιση που 
συνδέει τον επιστημονικό λόγο με τα πολιτικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα μιας εποχής. 
Με τα εργαλεία του κριτικού γραμματισμού μπορεί να αναπτύξουμε την κριτική επίγνωση 
ως προς τις συνθήκες γέννησης και υποδοχής ενός κειμένου, τις φανερές και τις υπόρρητες 
αναφορές του, το διανοητικό περιβάλλον του συντάκτη του, τις αφηγηματικές επιλογές του, 
τους παραλήπτες , τους κοινωνικούς στόχους και τα συμφέροντα που εξυπηρετούνται μέσα 
από ένα κείμενο ((Freire & Macedo, 1987, Baynham, 2002). Με αυτές τις βασικές αρχές του 
κριτικού γραμματισμού θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε ένα κείμενο του 19ου αιώνα, 
αναλύοντάς το μέσα στο ιστορικό συγκείμενο της εποχής που συντάχθηκε, εκφωνήθηκε και 
κυκλοφόρησε. Με την κριτική ανάγνωση διερευνούμε πώς και γιατί επιλέγονται 
συγκεκριμένες έννοιες, και ποιες γλωσσικές πράξεις προκρίνονται. 
 

Ζητήματα Μεθόδου ενός αμερόληπτου παρατηρητή ((l’ observateur impartial) 

Με πρόθεση να ελκύσει το ενδιαφέρον της εταιρίας των Ανθρωποτηρητών, la Société des 
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Περίληψη 

Στην εισήγηση αυτή προσπαθούμε να ‘διαβάσουμε’ το Υπόμνημα (Memoire) του Αδαμάντιου 
Κοραή (1803) με τις αρχές του κριτικού γραμματισμού, που αντιμετωπίζει τα κείμενα ως 
κοινωνικές κατασκευές. Στην προσπάθειά του, σύμφωνα με τον κριτικό γραμματισμό, ο 
συντάκτης ενός κειμένου να δομήσει τη φωνή του, διαλέγεται με μια σειρά Λόγων και 
ιδεολογιών που κυκλοφορούν στην εποχή του και στην κοινωνία. Μ’ αυτή τη λογική 
εξετάζουμε το Υπόμνημα που εκφωνήθηκε στο Παρίσι, στη Societe des Observateurs de L’ 
Homme (Εταιρεία των Ανθρωποτηρητών), ως ένα κείμενο αφηγηματικό, με χαρακτήρα 
πολεμικό, συγκρουσιακό που υπαγορεύεται από τις επικοινωνιακές περιστάσεις της εποχής 
και την πολιτική στόχευσή του. Ο Κοραής αφηγείται την πορεία των νεωτέρων Ελλήνων, 
αξιοποιώντας ένα λεξιλόγιο επίμαχων νεωτερικών πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών 
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αναλύοντάς το μέσα στο ιστορικό συγκείμενο της εποχής που συντάχθηκε, εκφωνήθηκε και 
κυκλοφόρησε. Με την κριτική ανάγνωση διερευνούμε πώς και γιατί επιλέγονται 
συγκεκριμένες έννοιες, και ποιες γλωσσικές πράξεις προκρίνονται. 
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Observateurs de l’homme, (ομάδα διεπιστημονική, 1799-1804, από γιατρούς, 
γλωσσολόγους, ιστορικούς, γεωγράφους, αρχαιολόγους, φυσιολόγους με μέθοδο μελέτης 
την παρατήρηση και την εμπειρία), ‘προς τύχην έθνους αγωνιζόμενου προς διασκέδασιν 
της βαρβαρότητας’, ο Κοραής το 1803, στο Παρίσι, θα εκφωνήσει το Υπόμνημά (Μemoire) 
του (Υπόμνημα, 46)-(Επισημαίνεται ότι όπου χρειάζεται να παραθέσουμε αποσπάσματα 
μεταφρασμένα από το «Υπόμνημα» αξιοποιούμε τη μετάφραση του Α. Κωνσταντινίδη 
(1853), Mπίρης, (1970), σσ. 46-79 και δηλώνουμε και τη σελίδα. Για τις μεταφράσεις του 
Memoire βλ. Χατζηδήμος, 1968). Επίσης, ο Κοραής θα περιοριστεί να παρουσιάσει τα αίτια 
που ανάγκασαν τη πατρίδα του να στερηθεί τον πολιτισμό και να βυθιστεί στην αμάθεια 
τουλάχιστον από τον 15ο αιώνα, αλλά και εκείνα που της επιτρέπουν να επιστρέψει στην 
αρχαία της δόξα και να αναγεννηθεί. Κατ’ ουσίαν προτίθεται να εξηγήσει τους λόγους που 
επέτρεψαν να διακοπεί η ιστορική συνέχεια των Ελλήνων με το ένδοξο, προγονικό και 
αρχαίο, παρελθόν, για πολλούς αιώνες και με το οποίο επιχειρούν να επανασυνδεθούν 
από τα τέλη του 18ου αιώνα. 

Ο Κοραής έχει συνείδηση ότι όταν κάποιος ιστοριογραφεί για το έθνος του υπάρχει 
πάντα ο κίνδυνος να ερμηνεύει το παρελθόν αλλά και το παρόν με κριτήρια υποκειμενικά, 
ικανοποιώντας συναισθηματικές ανάγκες της κοινωνίας και της εποχής του. Γι αυτό 
διαβεβαιώνει την εταιρεία ότι θα εκφράσει ‘καίτοι Έλλην, αδέκαστον …την περί των 
Ελλήνων ψήφον’ απηλλαγμένος από ‘εθνικές προλήψεις’. Αν, όμως, διαπιστωθεί ότι τα 
συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις του δεν αντιστοιχούν πλήρως στην πραγματική 
κατάσταση του έθνους, αυτό θα πρέπει να ‘αποδοθή εις την μικρότητα των λογικών του 
μέσων’ και σε καμία περίπτωση σε εμπρόθετη διάθεση να παραπλανήσει το κοινό του 
(Hatziyakoumi, 1988). Ο Κοραής θέλει να προλάβει τις αιτιάσεις και τις ενστάσεις των 
αποδεκτών του κειμένου του σχετικά με τον ενδεχόμενο υποκειμενισμό στην ιστορική του 
αφήγηση. Γι’ αυτό δηλώνει ότι κάθε ιστορική γνώση δεν είναι υποκειμενική και δεν 
κατασκευάζεται από τον ιστορικό, όταν θεμελιώνεται σε γεγονότα, επαληθεύεται από τις 
πηγές και δεν εξυπηρετεί σκοπιμότητες. 

Αφού προηγουμένως έχει διαβεβαιώσει ότι τα συμπεράσματά του σχετικά με την 
ιστορική πορεία του έθνους δεν προκύπτουν από καμία διάθεση να δικαιώσει τις εθνικές του 
προλήψεις, θα τονίσει πως δεν έχει κανένα συμφέρον να παρουσιάσει μια παραπλανητική ή 
μονόπλευρη εικόνα για τη δράση και τα έργα των ομογενών του. Όποιος μάλιστα 
δημοσιεύει παρατηρήσεις ή απόψεις ‘προς ιδίαν μάθησιν και … επι σκοπώ ωφελείας οφείλει 
να είναι φιλαλήθης’(Υπόμνημα, 47). Η εξάρτηση της γνώσης από την ωφέλεια, η ιστορία δίνει 
ανθρωποφελή μαθήματα, αναγκάζει τον ιστορικό να σχηματίζει μια εικόνα πιο 
αντικειμενική για το παρελθόν αλλά και το παρόν μιας κοινωνίας με την οποία έχει δεσμούς 
ή στην οποία ανήκει και τον αποτρέπει να σχηματίζει την εικόνα που ο ίδιος θα προτιμούσε. 
Για να κριθεί ο βαθμός αντικειμενικότητας ενός ιστορικού μπορεί κάποιος να συμβουλευτεί 
τις παρατηρήσεις άλλων ιστορικών που δεν έχουν συναισθηματική σχέση και εμπλοκή με 
την κοινωνία που ιστορείται. Συγκεκριμένα, ένας δίκαιος και αμερόληπτος αναγνώστης 
δύναται να συμβουλευτεί, όπως δηλώνει ο Κοραής, την ιστορική και πολιτική ‘έκθεσιν του 
Οθωμανικού Κράτους υπό Γουλιέλμου Έτωνος’ (William Eton) για να εκτιμήσει, αν 
πράγματι παρουσιάζει την κατάσταση του έθνους του με διάθεση αντικειμενικότητας ή υπό 
το κράτος εθνικών προλήψεων ( Υπόμνημα, 53). Ο ίδιος δηλώνει ότι όσα καταθέτει τα 
γνωρίζει από τη θέση του αυτόπτη μάρτυρα ή τα συνέλεξε από μάρτυρες αυτόπτες. 

Σύμφωνα με τον Κοραή, η μεταβολή που συνέβη περίπου πριν από 400 χρόνια ‘εβύθισε 
την Ελλάδα εις λήθαργον’ ανάλογο με αυτόν που γνώρισε η Ευρώπη πριν την αναγέννηση 
των γραμμάτων και των επιστημών (Υπόμνημα, 47). Η τυραννία των Οθωμανών και η 
καταπίεση ήταν επαρκείς και αναγκαίοι όροι για να καλλιεργηθούν η δεισιδαιμονία, η 
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διαφθορά των ηθών, η ανομία και η περιφρόνηση του κοινού συμφέροντος. Η φωνή και το 
παράδειγμα ολιγάριθμων λογίων φωτισμένων προκαλούσε τον θαυμασμό αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν ήταν δυνατόν να διαλύσει το σκότος της αμάθειας και των προλήψεων. Η 
βαρβαρότητα ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων ιστορικών παραγόντων και εκφραζόταν 
στην κοινωνική σύνταξη και ιεραρχία, όπως αντίστοιχα και στην ηθική, παιδευτική 
νοοτροπία και συμπεριφορά. Σ’ αυτήν την γενέτειρα των επιστημών και των τεχνών, την 
Ελλάδα, η δουλεία και η αδικία των Τούρκων τυράννων επέτρεπε στις κοινωνικές δυνάμεις 
του κλήρου και των εγκρίτων, των υποτιθέμενων ευγενών, να εκμεταλλεύονται και να 
καταπιέζουν τον λαό. Η πρώτη εκείνη του κλήρου δεισιδαίμων και αμαθής καθοδηγούσε 
‘κατ’ αρέσκειαν λαόν έτι αμαθέστερον’ (Υπόμνημα, 48). Ο Κοραής με διαλεκτική σύνθεση 
συνδέει την πρώτη αιτία παρακμής του ελληνισμού, εκείνη της δεσποτικής εξουσίας των 
Οθωμανών, με όσες εμφανίζονται ως συνέπεια της, κοινωνική ανισότητα και εκμετάλλευση 
του λαού από τον κλήρο και τους ευγενείς, ηθική και παιδευτική διαφθορά των λογίων, για 
να αποδείξει πως οι παραγόμενες συνέπειες της τυραννίας λειτούργησαν ως αιτίες για να 
διατηρηθεί η Οθωμανική αυτοκρατορία. 

Ο Κοραής στην ιστορική του αφήγηση επιλέγει να παρουσιάσει στην εταιρεία των 
Ανθρωποτηρητών (Κουμαριανού, 1984), τα σημαντικά πολιτισμικά γεγονότα και συμβάντα 
που συνδέονται με την πορεία των Ελλήνων με βάση την αντίληψη που έχει για την 
ιστορική αιτιότητα και την επικοινωνιακή του στόχευση. Όταν, λοιπόν, συνδέει τη στάση 
του κλήρου με τη δεισιδαιμονία και την αμάθεια και των εγκρίτων του έθνους με την 
καταπίεση του λαού, στην ουσία επιχειρεί να απαντήσει σ’ όσους πιθανόν θα προέβαλαν το 
ερώτημα γιατί τόσα χρόνια δουλείας δεν εκδήλωσαν οι Έλληνες δυναμική αντίσταση και 
διάθεση για χειραφέτηση. Επιλέγοντας, λοιπόν, ως σημαντικό πολιτισμικό γεγονός, 
καθοριστικό για τις εξελίξεις μιας κοινωνίας, την ποιότητα των παιδευτικών φορέων, το 
είδος και το βαθμό διάδοσης της παιδείας στους πολλούς, προσφέρει τη βάση μιας θεωρίας 
που ερμηνεύει τις αιτίες διαιώνισης της τουρκικής αυθαιρεσίας και συνεπώς τις παιδευτικές 
προϋποθέσεις για τη μελλοντική κατάργησή της. Η αλληλεπίδραση παιδείας και ελευθερίας 
συνιστούν τους αναγκαίους όρους για την ερμηνεία παρηκμασμένων και αναγεννώμενων 
εθνών. Και ενώ από τη μια υποδείκνυε στους συνεργάτες του να γίνει έρευνα “ακριβή και 
αυστηράν … μέχρι και εις τα υποπόδια των ιερών τραπεζών’’, και να συλλεχθούν τα 
κειμήλια των προγόνων, αφίνοντας στους “φιλοβαρβάρους καλογέρους τα χρειαζόμενα 
αντίγραφα εις την πνευματικήν γυμνασίαν των, δηλαδή βίους και αποφθέγματα ασκητών, 
πατέρων κ.τ.λ”, από την άλλη πληροφορούσε τους Ευρωπαίους πως η “φροντίδα για τη 
σωτηρία των προγονικών κτημάτων” είναι υπόθεση του ελληνικού γένους και απόδειξη των 
αναγεννητικών του προσπαθειών. Ο ίδιος ομολογούσε στον Αλέξανδρο Βασιλείου (Ιούνιος 
1807): “Ψεύδομαι προφανώς … όπου λέγω ότι εκινήθη προ πολλού εις την Ιεράν Σύνοδον 
λόγος περί τοιαύτης συναθροίσεως και φυλάξεως των αντιγράφων” (Κοραής, 1966). Στην 
προσπάθειά του, λοιπόν, να τονιστεί ότι η επανάσταση που επιχειρείται στον ελλαδικό χώρο 
είναι δεδομένη, “l’ heureuse revolution qui s’ opere dans ce pays a pris une telle direction 
qui rien ne sauroit plus l’ arreter” (Memoire, 13), ο Κοραής επιθυμεί να αποσιωπούνται οι 
κινήσεις συγκεκριμένων φορέων της πατρίδας του που αντιστρατεύονταν τις νέες ιδέες της 
Δύσης και τις οποίες χαρακτήριζαν ως αιτίες διαφθοράς των ηθών και διάδοσης της αθεΐας. 
Θα επιχειρήσει, μάλιστα, να παρουσιάσει την Εκκλησία ως μια δύναμη που σκέφτηκε 
τρόπους και μέσα για την ηθική μεταβολή των Ελλήνων, αλλά συνάντησε εμπόδια στο έργο 
της (Makrides, 2016). 
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Πώς η ιστορία των Ελλήνων θα μπορούσε να είναι ‘αλλιώς’ και οι κατήγοροι 
του έθνους 

Η ιστορική συγκυρία καθόρισε, λοιπόν, την πορεία των Ελλήνων, η οποία θα μπορούσε να 
είναι και διαφορετική. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κοραή, τον 15ο αιώνα και λίγο πριν 
την 'Άλωση, πληθαίνουν οι λόγιοι που επιχειρούν την αναγγένηση των “Ανθρωπικών” 
γραμμάτων και την αναβίωση της φιλοσοφικής σκέψης. Υποστηρίζει πως παρατηρήθηκε 
αναθέρμανση των φιλοσοφικών ιδεών, όπως κυρίως προκύπτει από την ανανέωση της 
Αριστοτελικής και Πλατωνικής “φατρίας”. Τολμά, μάλιστα, να υποθέσει πως, αν η απαρχή 
αυτής της παιδευτικής προσπάθειας, που ήταν τόσο “σφόδρα”, είχε γίνει έναν αιώνα 
ενωρίτερα, ή αν οι Τούρκοι “ήρχοντο” έναν αιώνα αργότερα, ή εάν η τυπογραφία είχε 
βρεθεί πενήντα χρόνια ενωρίτερα, το γένος θα είχε ακολουθήσει την πορεία των 
φωτισμένων Ευρωπαϊκών εθνών ήδη από τον 15ο αιώνα και θα είχε γνωρίσει τη δική του 
αναγέννηση (Κοραής, 1966). 

Επιπροσθέτως, ανοικτά και χωρίς περιστροφές στο Υπόμνημα επικρίνει τον C. Pauw 
(1739—1799), έναν από τους κατηγόρους των Ελλήνων και την προφητεία του για το 
αδύνατο της πολιτισμικής αναγέννησης των Ελλήνων (Φραγκίσκος, 1968). Σύμφωνα με τον 
Κοραή, ο Pauw, κινούμενος περισσότερο “από πάθος παρά από φιλοσοφικήν έρευναν της 
καταστάσεως της Ελλάδος”, είναι βέβαιος “της αϊδίου νεκρώσεως της Ελλάδος”. Όφειλε, 
υποστηρίζει, πριν συνθέσει την εικόνα των Νεωτέρων Ελλήνων, να παρατηρήσει και να 
συλλέξει ένα αξιόλογο εμπειρικό υλικό, βάση του οποίου θα μπορούσε να καταλήξει σε 
ασφαλή συμπεράσματα για την σύνθετη διαδικασία διαμόρφωσης της εθνικής συνείδησης 
των Νεοελλήνων. Η φιλοσοφική έρευνα απαιτεί να εγκαταλείψει κανείς τα “συστήματα” 
που ωθούν σε ερμηνευτικές παρανοήσεις και να στραφεί στο αυτοδύναμο ερευνητικό 
αντικείμενο, που, σε κάθε περίπτωση, είναι μοναδικό και ιδιαίτερο. Άλλωστε, οι όποιες 
υποθέσεις ενός μελετητή επαληθεύονται ή διαψεύδονται από την έρευνα της συγκεκριμένης 
πραγματικότητας. Η πρώτη και βασική μέθοδος του Pauw, ασφαλής και επιστημονική, θα 
έπρεπε να είναι η παρατήρηση, η αυτοψία και η ανάλυση των παραγόντων που 
διαμορφώνουν την ηθική φυσιογνωμία των Νεωτέρων Ελλήνων. Πριν συνθέσει την εικόνα 
των Νεοελλήνων, όφειλε να αναλύσει τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και παιδευτικές 
συνθήκες της νεώτερης ελληνικής πραγματικότητας, για να συλλάβει την ειδοποιό διαφορά, 
την πρωτοτυπία, της τελευταίας σε σχέση με το άμεσο παρελθόν της. Αντίθετα, ο Pauw 
εκκινά, υποστηρίζει ο Κοραής, από προσωπικές, θεωρητικές παραδοχές και γενικευτικά 
σχήματα τα οποία φροντίζει να επαληθεύει με ένα υλικό περισσότερο “κατασκευασμένο” 
και λιγότερο εμπειρικά πραγματικό. Εκείνο, λοιπόν, που τον ενδιαφέρει είναι να “σώσει” 
τις ιδέες του και σχεδόν καθόλου την “αλήθεια”. Για την προσέγγιση, όμως, της τελευταίας 
απαιτείται, όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Κοραής, το μάτι ενός προσεκτικού και 
αμερόληπτου παρατηρητή, “l’ oeil d’ un observateur attentif”, “l’ observateur impartial” 
(Memoire σ.10,54). Για μια “θετική” μελέτη της πραγματικότητας, όταν, μάλιστα, πρόκειται 
για εκείνη της δυναμικής συγκρότησης ενός έθνους, απαιτείται η συνδρομή επιστημονικών 
εργαλείων, αυτών της ανάλυσης και της σύγκρισης (Κιτρομηλίδης, 395-398). 

Ο Κοραής έχει επίγνωση ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται αναγνωρίζει ως 
επιστημονική μέθοδο την παρατήρηση, την εμπειρία και την ανάλυση. Επιπλέον, γνωρίζει 
το έργο και τη μέθοδο του Pauw και την κριτική που είχε ασκηθεί από τον Volney στο έργο 
του Pauw Recherches philosophiques sur les Americains, ou Memoires interressans pour servir a l’ 
Histoire de l’ Espece Humain, γερμανική έκδοση 1768, γαλλική 1795 (Moravia, 1978, 
Αργυροπούλου, 1985). Συγκεκριμένα, ο Volney χαρακτηρίζει το βιβλίο του Pauw παράξενο, 
γεμάτο με γεγονότα εσφαλσμένα (“faits faux”), με συνέπειες ασύμβατες με την 
πραγματικότητα (“consequences chimeriques”) και τον συγγραφέα άνθρωπο που μιλά με 
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βεβαιότητα (“assertion”) για γεγονότα που δεν έχει δεί (“faits qu’ on n’a pas vus”)  από το 
γραφεία του (‘’fonds d’  un Cabinet”), και ο οποίος αξιολογεί την κοινωνία των Americani 
με βάση τις ιδεολογικές του “προλήψεις”, όπως αυτές των φυλετικών σταθερών 
χαρακτηριστικών, που ab inition e ab ovo καταλογίζει σε συγκεκριμένα έθνη (Chappey, 
2002). 

Η Ηθική Επανάσταση (la révolution morale) των νεωτέρων Ελλήνων (Grecs 
modernes) 

Ο Κοραής, στο Memoire του, θα παρουσιάσει αναλυτικά τις αιτίες που ευνόησαν την 
κοινωνική και πολιτισμική αναγέννηση των Ελλήνων από τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα 
και τις πολιτισμικές συνθήκες, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και παιδευτικές, που 
επικρατούν στον ελλαδικό χώρο και μάλιστα στην αμοιβαία διαπλοκή τους, για να 
συνθέσει, στη συνέχεια, το τοπίο μιας αναγεννώμενης Νεώτερης Ελλάδας. Παρατηρεί ότι 
δεν είναι εύκολο να ιεραρχήσει τις αιτίες που συνέτειναν στην παρατηρούμενη δυναμική 
ηθική μεταβολή των ομογενών του, επειδή όλες λειτουργούν ως μια αλυσίδα. Αλλά και μια 
τέτοια ‘επιχείρησις ουδέ φιλοσοφική ήθελεν ήσθαι’ ( Υπόμνημα, 52-53), αφού καμιά μεταβολή 
και σε κανέναν λαό δεν πραγματοποιείται δια μεμονωμένων αιτίων. Όταν μάλιστα 
πρόκειται για την πολιτισμική φυσιογνωμία ενός λαού, για μορφές συλλογικής 
συμπεριφοράς και πράξεις που διακρίνονται για τη διάρκεια και τη συνέχειά τους ή και την 
αλλαγή  τους, δεν είναι δυνατόν κάποιος να καταφύγει σε ένα μεμονωμένο γεγονός ή αιτία 
για να τις ερμηνεύσει. Έτσι, για φαινόμενα που συνδέονται με δυναμικές αλλαγές ηθών και 
συμπεριφορών, είναι αναγκαία η αναζήτηση πολλών και αλληλοδιαδόχων αιτιών, ικανών 
να επιτρέψουν στον ιστορικό να εξηγήσει με σαφήνεια την ηθική επανάσταση ενός έθνους 
σε μια συγκεκριμένη εποχή. 

Σύμφωνα με τον Κοραή, η πολιτισμική αναγέννηση των ομογενών του οφείλεται εν 
μέρει στα στοιχεία ενότητας και συνέχειας που διατήρησαν με το ένδοξο κλασικό παρελθόν 
της Ελλάδας. Τα ευαριθμότατα σχολεία που λειτούργησαν την περίοδο της Οθωμανικής 
τυραννίας με την απεχθή και ατελή διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής από αμαθείς και 
ασύνετους δασκάλους μπορεί να ‘απέφερον ολίγον καρπόν’ (Υπόμνημα, 50), αλλά 
απετέλεσαν την αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση της προγονικής γλώσσας και τη 
μετάβαση από την βαρβαρότητα στη δυναμική ηθική μεταβολή. Η διατήρηση άλλωστε της 
ιστορικής μνήμης επέτρεψε στους νεώτερους Έλληνες να θεωρούν τους εαυτούς απόγονους 
του Μιλτιάδη ή του Θεμιστοκλή, γεγονός που ενίσχυε την εθνική υπερηφάνειά τους με 
κίνδυνο βέβαια να μετατραπεί το παρελθόν σε γελοία εθνική κενοδοξία και ματαιότητα. Η 
διαφορά των ηθών, της θρησκείας και ο ανάξιος και αντιπολιτικός τρόπος διοίκησης των 
κατακτητών, με τη έννοια της αυθαίρετης αντιδημοκρατικής εξουσίας, απετέλεσαν για ένα 
μέρος του έθνους τις αναγκαίες αιτίες συνειδητοποίησης της αιχμαλωσίας του (Υπόμνημα, 
50). Για τον Κοραή οι Έλληνες δε θεώρησαν ποτέ τον εαυτό τους δούλο, γεγονός που θα 
σήμαινε την πλήρη αφομοίωσή τους και την ένταξή τους στον πολιτισμό των Οθωμανών, 
αλλά αιχμάλωτο πολέμου. 

Η ηθική επανάσταση των Ελλήνων της οποίας μερικά σημάδια γνώρισε ο Κοραής ως 
αυτόπτης μάρτυρας και άλλα συνέλεξε από αυτόπτες μάρτυρες είχε ανάγκη από τη 
συνδρομή συγκεκριμένων ευνοϊκών εξωτερικών περιστάσεων (Νούτσος, 1981). 
Συγκεκριμένα, το πεφωτισμένο τμήμα της Ευρώπης εγκαταλείπει τη σχολαστική μέθοδο και 
στρέφεται στην πιστή και ακριβή παρατήρηση των πραγμάτων (Υπόμνημα, 51). Συντάσσεται 
στη Γαλλία η Εγκυκλοπαίδεια που απετέλεσε φιλολογική μεταβολή και άσκησε τεράστια 
επίδραση σε όλα τα μέρη του κόσμου. Το δώρο αυτό υποδέχτηκαν και οι Έλληνες από τους 
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Ευρωπαίους που τους εθεώρουν ως ‘οφειλέτας αποδίδοντας μετά μεγίστου τόκου κεφάλαιον, 
το οποίον είχαν λάβει παρά των προγόνων των’ (Υπόμνημα, 51, Νούτσος, 1990 ). Υπενθυμίζει 
ότι πριν την 'Άλωση, λόγοι του Βυζαντίου κατέφυγαν σε πόλεις της Ευρώπης και συνέβαλαν 
στην αναγέννηση των “Ανθρωπικών” γραμμάτων και την αναβίωση της φιλοσοφικής 
σκέψης. Ακολούθησε στον ελλαδικό χώρο η έκδοση δύο συγγραμμάτων. Φυσική 
πειραματική και λογική, τα οποία οι περισσότεροι υποδέχτηκαν ως ‘νεωτερισμόν ανωφελή’ 
στα σχολεία που ήταν στραμμένα στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη ή μάλλον στις 
ονειροπολήσεις των υπομνηματιστών του ( Υπόμνημα, 53). Η συγκρότηση μια νέας 
κοινωνικής ομάδας αυτή των νεόπλουτων απετέλεσε αποφασιστικό παράγοντα στην 
επιχειρούμενη ηθική επανάσταση των Ελλήνων. Οι νεόπλουτοι κατάλαβαν ότι απαιτούσε η 
δημιουργία και διατήρηση του πλούτου και οφθαλμούς οξυδερκείς. Με σκοπό την αύξηση 
των κερδών τους έπρεπε να έχουν στην υπηρεσία τους ομογενείς πεπαιδευμένους νέους που 
θα γνώριζαν τον κόσμο των εμπορικών συναλλαγών. Για τους νέους η επιθυμία των 
νεόπλουτων για διεύρυνση των εμπορικών τους σχέσεων και συγκρότηση νέων εμπορικών 
οίκων στη Δύση απετέλεσε κίνητρο για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Διδασκόμενοι την 
αριθμητικήν και την τέχνην των εμπορικών βιβλίων ‘διήρχοντο σειράν λογικής’ και 
αποκτούσαν την ικανότητα να εξακριβώνουν τα νοσοποιά αίτια της ανθρώπινης νόησης ( 
Υπόμνημα, 54). Ο πόλεμος των Ρώσων κατά των Οθωμανών (1768-1774) επιτάχυνε τις 
διαδικασίες αφύπνισης των Ελλήνων. Η έκβαση του πολέμου διέλυσε το ‘γοήτευμα’ της 
ρωμαλαίας και κραταιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και άρχισαν και ‘οι σατράπαι και οι 
διοικηταί’ να εκδηλώνουν διάθεση για απείθεια και αυτονομία ( Υπόμνημα, 56-57). 

Ως τελευταία αιτία της ηθικής επανάστασης των νεωτέρων Ελλήνων κατατάσσει τη 
Γαλλική Επανάσταση με κριτήριο τη χρονολογική τάξη και όχι την αξιολογική προτίμηση. 
Η νίκη του γαλλικού έθνους στη μάχη του για την κατάκτηση της πολιτικής ελευθερίας 
‘συνήργησε μάλιστα…εις το να εμπεδώσει εν τη ψυχή των Ελλήνων την σωτήριον ιδέαν 
…περί της ανάγκης φωτισμού’. Τα γεγονότα που συνέβησαν στη Γαλλία ‘εχάραξαν εις την 
ηθική μεταβολήν της Ελλάδος οδόν κανονικωτέραν, και χαρακτήρα ζωτικόν…τόσον 
ευδιάκριτον ώστε οι Έλληνες δεν δύνανται πλέον να οπισθοδρομήσωσιν εις το νέον στάδιον 
το οποίον ήνοιξαν εις εαυτούς’(Υπόμνημα, 73, Αποστολόπουλος, 1980). Πολλοί έμποροι, 
εκμεταλλευόμενοι την ελεεινή κατάσταση του γαλλικού εμπορίου και αυτόπτες μάρτυρες 
της μεγαλειότητας του γαλλικού έθνους στο τομέα των Φώτων, επανήλθαν στην πατρίδα με 
διάθεση να συνεργήσουν στην ηθική μεταρρύθμισή της. Έχουμε μια ευσταθή απόφαση ενός 
‘λαού παρασκευαζομένου να κατασταθή έθνος’( Υπόμνημα, 67), όπως προκύπτει από μια 
σειρά ενεργειών και πράξεων. Συγκροτήθηκαν μυστικές εταιρίες ‘φιλοκαίνων ανδρών’ 
(Υπόμνημα, 67) που διαδίδουν ειδήσεις για τον θρίαμβο του γαλλικού έθνους και ενισχύουν 
την απόφαση των Ελλήνων να κυβερνώνται μόνο από νόμους. Τα συνθήματα της 
δημοκρατίας των Γάλλων για πολιτική συμμετοχή και ισότητα βρήκαν απήχηση στους 
Έλληνες, τόσο στο θεσμό των δημογερόντων, όσο και στους θεσμούς της Εκκλησίας 
(Υπόμνημα, 67-68). 

Από τον τρόπο που παρουσίασε ο Κοραής την εθνική αφύπνιση και ηθική επανάσταση 
των Ελλήνων πιστεύει πως κάθε αμερόληπτος παρατηρητής οφείλει να αναγνωρίσει ότι οι 
πεπαιδευμένοι έλληνες στις αρχές του 19ου αιώνα είναι και περισσότεροι και σοφότεροι από 
εκείνους του 15ου, οι οποίοι αφού εγκατέλειψαν την πατρίδα τους κατέφυγαν στην Ευρώπη 
και της προσέφεραν τα υπολειπόμενα ολίγα φώτα. Ο σκοπός που συνέταξε, ανακοίνωσε και 
κυκλοφόρησε το κείμενο καθόρισε και τον τρόπο συγγραφής του. Οι νεώτεροι Έλληνες 
επιδιώκουν να συνδεθούν με τους αρχαίους προγόνους τους και το ένδοξο παρελθόν. Κάνει 
αναφορά στους Σουλιώτες, στη διαίρεση του τόπου τους, στον δημοκρατικό τρόπο 
διακυβέρνησης, στη απλότητα των ηθών τους και στην αναβίωση θεσμών της αρχαιότητας 
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και για να απαντήσει στους κατηγόρους του έθνους (Περραιβός, 1803). Επιδιώκει να 
τονιστεί ότι η Ελλάδα ακολουθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο ανάπτυξης, αυτό των Φώτων, σε 
αντίθεση με τους Οθωμανούς. Έχουν οι νεώτεροι Έλληνες προνομιακή σχέση με τον αρχαίο 
κόσμο, άρα δικαιούνται να απαιτούν και προνομιακή μεταχείριση από τους Ευρωπαίους 
που θαύμαζαν αρχαίο πολιτισμό (Μπαγιώνας, 1990). Στόχευσή του ήταν να δημιουργηθεί 
και να ενισχυθεί ένα κίνημα φιλελληνισμού και η Ευρώπη ως οφειλέτης να εξαργυρώσει σε 
επίπεδο πολιτικό και διπλωματικό την οφειλή της στην Ελλάδα. Ο βασικότερος στόχος του 
Κοραή ήταν να υπογραμμιστεί το ευρωπαϊκό δυτικό πρόσωπο της νεώτερης Ελλάδας 
δυναμικά συγκροτούμενο και η σύνδεσή της με το ένδοξο παρελθόν (Droulia, 1997). Η 
υπενθύμιση για την αναβίωση από την πλευρά των Ελλήνων αρχαίων πολιτικών θεσμών, 
ηθών και νοοτροπιών θα μπορούσαν να πιστοποιήσουν την ύπαρξη μιας εθνότητας ριζικά 
διάφορης των Οθωμανών και δικαιούμενης να συνταχθεί σε αυτόνομη εθνική κρατική 
οντότητα. 

Συμπεράσματα 

Ο Κοραής αφηγείται την πορεία των νεωτέρων Ελλήνων, αξιοποιώντας ένα λεξιλόγιο 
νεωτερικών πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών εννοιών που κυκλοφορούσαν στην 
Ευρώπη και έδειχναν την μετάβαση σε μια άλλη εποχή, αυτή των εθνών και της 
δημοκρατίας. Μιλά στη γλώσσα των Ευρωπαίων λογίων του Διαφωτισμού και ίσως και με 
μια δόση υπερβολής παρουσιάζει τους Έλληνες ως ένα έθνος συντελεσμένο και γι’ αυτό 
δικαιούμενο να αναγνωριστεί ως κράτος. Αποσιωπά από την αφήγησή του όσα στοιχεία θα 
υπονόμευαν αυτήν την εικόνα. Αντι-μιλά στα κείμενα που κυκλοφορούσαν για την 
κατάσταση των Ελλήνων από όσους ο Κοραής χαρακτήριζε κατήγορους του έθνους και 
μισέλληνες, όπως τον Ολλανδό φιλόσοφο C. Pauw και τον Πρώσο ταξιδιώτη και διπλωμάτη 
J. Bartholdy. Με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει κάποιος να διαβάζει το Υπόμνημα του Κοραή 
ως πηγή για την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα. Γι’ αυτό ίσως θα 
έπρεπε να πούμε πως αυτό που παρουσιάζεται στο Υπόμνημα ως συντελεσμένο για την 
πολιτισμική κατάσταση των Ελλήνων ή σε μια διαρκή πραγμάτωση μάλλον είναι το 
σκοπούμενο και ποθούμενο. Ο Κοραής για τη σύνταξη του Υπομνήματος πήρε υπόψιν του 
τον αποδέκτη, το πολιτικό συγκείμενο, τις διαμορφούμενες σχέσεις εξουσίας σε ευρωπαϊκό 
διπλωματικό επίπεδο και βέβαια το ποιος ήταν ο επικοινωνιακός του στόχος. Έτσι, επέλεξε 
ένα συγκεκριμένο κειμενικό είδος, αυτό του υπομνήματος, για να παρουσιάσει και να 
σχολιάσει την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα και να αντικρούσει τις 
απόψεις όσων αμφισβητούσαν την επιχειρούμενη αναγέννηση των Ελλήνων. Το υπόμνημα 
ως κειμενικό είδος στηρίζεται σε επιχειρήματα, έχει πολεμικό, συγκρουσιακό χαρακτήρα και 
αφορά σε ζητήματα επικαιρότητας και τα οποία έχουν τον χαρακτήρα ενός διαλόγου, μιας 
επίκαιρης συζήτησης. Την ίδια ώρα ο Κοραής αποσιωπούσε όσα στοιχεία θα αποδυνάμωναν 
ή θα υπονόμευαν τον στόχο του, που ήταν να πειστούν οι Ευρωπαίοι για την πολιτισμική 
ιδιαιτερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Υπόμνημα, 50). 

Επέλεξε έννοιες οικείες στον αποδέκτη, και με πολιτική φόρτιση, όπως εκείνες του έθνους, 
της    επανάστασης και της ελευθερίας. Μάλιστα, η λέξη επανάσταση στο Υπόμνημα σημαίνει 
μια αλλαγή αποφασιστική σε επίπεδο ηθών και νοοτροπιών, μια επιστροφή σε κάτι 
παλαιότερο και ηθικότερο, ικανή να προσδιορίσει και να δηλώσει την αναγέννηση και την 
ετερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Μοίρας, 2009). Την ίδια 
ώρα, όμως, όταν συνέθετε το κείμενό του είχε υπόψιν του και τον εσωτερικό παραλήπτη, 
τους ομογενείς του και την ανάγκη να επιταχύνουν τον φωτισμό τους και να παραμερίσουν 
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και για να απαντήσει στους κατηγόρους του έθνους (Περραιβός, 1803). Επιδιώκει να 
τονιστεί ότι η Ελλάδα ακολουθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο ανάπτυξης, αυτό των Φώτων, σε 
αντίθεση με τους Οθωμανούς. Έχουν οι νεώτεροι Έλληνες προνομιακή σχέση με τον αρχαίο 
κόσμο, άρα δικαιούνται να απαιτούν και προνομιακή μεταχείριση από τους Ευρωπαίους 
που θαύμαζαν αρχαίο πολιτισμό (Μπαγιώνας, 1990). Στόχευσή του ήταν να δημιουργηθεί 
και να ενισχυθεί ένα κίνημα φιλελληνισμού και η Ευρώπη ως οφειλέτης να εξαργυρώσει σε 
επίπεδο πολιτικό και διπλωματικό την οφειλή της στην Ελλάδα. Ο βασικότερος στόχος του 
Κοραή ήταν να υπογραμμιστεί το ευρωπαϊκό δυτικό πρόσωπο της νεώτερης Ελλάδας 
δυναμικά συγκροτούμενο και η σύνδεσή της με το ένδοξο παρελθόν (Droulia, 1997). Η 
υπενθύμιση για την αναβίωση από την πλευρά των Ελλήνων αρχαίων πολιτικών θεσμών, 
ηθών και νοοτροπιών θα μπορούσαν να πιστοποιήσουν την ύπαρξη μιας εθνότητας ριζικά 
διάφορης των Οθωμανών και δικαιούμενης να συνταχθεί σε αυτόνομη εθνική κρατική 
οντότητα. 

Συμπεράσματα 

Ο Κοραής αφηγείται την πορεία των νεωτέρων Ελλήνων, αξιοποιώντας ένα λεξιλόγιο 
νεωτερικών πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών εννοιών που κυκλοφορούσαν στην 
Ευρώπη και έδειχναν την μετάβαση σε μια άλλη εποχή, αυτή των εθνών και της 
δημοκρατίας. Μιλά στη γλώσσα των Ευρωπαίων λογίων του Διαφωτισμού και ίσως και με 
μια δόση υπερβολής παρουσιάζει τους Έλληνες ως ένα έθνος συντελεσμένο και γι’ αυτό 
δικαιούμενο να αναγνωριστεί ως κράτος. Αποσιωπά από την αφήγησή του όσα στοιχεία θα 
υπονόμευαν αυτήν την εικόνα. Αντι-μιλά στα κείμενα που κυκλοφορούσαν για την 
κατάσταση των Ελλήνων από όσους ο Κοραής χαρακτήριζε κατήγορους του έθνους και 
μισέλληνες, όπως τον Ολλανδό φιλόσοφο C. Pauw και τον Πρώσο ταξιδιώτη και διπλωμάτη 
J. Bartholdy. Με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει κάποιος να διαβάζει το Υπόμνημα του Κοραή 
ως πηγή για την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα. Γι’ αυτό ίσως θα 
έπρεπε να πούμε πως αυτό που παρουσιάζεται στο Υπόμνημα ως συντελεσμένο για την 
πολιτισμική κατάσταση των Ελλήνων ή σε μια διαρκή πραγμάτωση μάλλον είναι το 
σκοπούμενο και ποθούμενο. Ο Κοραής για τη σύνταξη του Υπομνήματος πήρε υπόψιν του 
τον αποδέκτη, το πολιτικό συγκείμενο, τις διαμορφούμενες σχέσεις εξουσίας σε ευρωπαϊκό 
διπλωματικό επίπεδο και βέβαια το ποιος ήταν ο επικοινωνιακός του στόχος. Έτσι, επέλεξε 
ένα συγκεκριμένο κειμενικό είδος, αυτό του υπομνήματος, για να παρουσιάσει και να 
σχολιάσει την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα και να αντικρούσει τις 
απόψεις όσων αμφισβητούσαν την επιχειρούμενη αναγέννηση των Ελλήνων. Το υπόμνημα 
ως κειμενικό είδος στηρίζεται σε επιχειρήματα, έχει πολεμικό, συγκρουσιακό χαρακτήρα και 
αφορά σε ζητήματα επικαιρότητας και τα οποία έχουν τον χαρακτήρα ενός διαλόγου, μιας 
επίκαιρης συζήτησης. Την ίδια ώρα ο Κοραής αποσιωπούσε όσα στοιχεία θα αποδυνάμωναν 
ή θα υπονόμευαν τον στόχο του, που ήταν να πειστούν οι Ευρωπαίοι για την πολιτισμική 
ιδιαιτερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Υπόμνημα, 50). 

Επέλεξε έννοιες οικείες στον αποδέκτη, και με πολιτική φόρτιση, όπως εκείνες του έθνους, 
της    επανάστασης και της ελευθερίας. Μάλιστα, η λέξη επανάσταση στο Υπόμνημα σημαίνει 
μια αλλαγή αποφασιστική σε επίπεδο ηθών και νοοτροπιών, μια επιστροφή σε κάτι 
παλαιότερο και ηθικότερο, ικανή να προσδιορίσει και να δηλώσει την αναγέννηση και την 
ετερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Μοίρας, 2009). Την ίδια 
ώρα, όμως, όταν συνέθετε το κείμενό του είχε υπόψιν του και τον εσωτερικό παραλήπτη, 
τους ομογενείς του και την ανάγκη να επιταχύνουν τον φωτισμό τους και να παραμερίσουν 
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και για να απαντήσει στους κατηγόρους του έθνους (Περραιβός, 1803). Επιδιώκει να 
τονιστεί ότι η Ελλάδα ακολουθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο ανάπτυξης, αυτό των Φώτων, σε 
αντίθεση με τους Οθωμανούς. Έχουν οι νεώτεροι Έλληνες προνομιακή σχέση με τον αρχαίο 
κόσμο, άρα δικαιούνται να απαιτούν και προνομιακή μεταχείριση από τους Ευρωπαίους 
που θαύμαζαν αρχαίο πολιτισμό (Μπαγιώνας, 1990). Στόχευσή του ήταν να δημιουργηθεί 
και να ενισχυθεί ένα κίνημα φιλελληνισμού και η Ευρώπη ως οφειλέτης να εξαργυρώσει σε 
επίπεδο πολιτικό και διπλωματικό την οφειλή της στην Ελλάδα. Ο βασικότερος στόχος του 
Κοραή ήταν να υπογραμμιστεί το ευρωπαϊκό δυτικό πρόσωπο της νεώτερης Ελλάδας 
δυναμικά συγκροτούμενο και η σύνδεσή της με το ένδοξο παρελθόν (Droulia, 1997). Η 
υπενθύμιση για την αναβίωση από την πλευρά των Ελλήνων αρχαίων πολιτικών θεσμών, 
ηθών και νοοτροπιών θα μπορούσαν να πιστοποιήσουν την ύπαρξη μιας εθνότητας ριζικά 
διάφορης των Οθωμανών και δικαιούμενης να συνταχθεί σε αυτόνομη εθνική κρατική 
οντότητα. 

Συμπεράσματα 

Ο Κοραής αφηγείται την πορεία των νεωτέρων Ελλήνων, αξιοποιώντας ένα λεξιλόγιο 
νεωτερικών πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών εννοιών που κυκλοφορούσαν στην 
Ευρώπη και έδειχναν την μετάβαση σε μια άλλη εποχή, αυτή των εθνών και της 
δημοκρατίας. Μιλά στη γλώσσα των Ευρωπαίων λογίων του Διαφωτισμού και ίσως και με 
μια δόση υπερβολής παρουσιάζει τους Έλληνες ως ένα έθνος συντελεσμένο και γι’ αυτό 
δικαιούμενο να αναγνωριστεί ως κράτος. Αποσιωπά από την αφήγησή του όσα στοιχεία θα 
υπονόμευαν αυτήν την εικόνα. Αντι-μιλά στα κείμενα που κυκλοφορούσαν για την 
κατάσταση των Ελλήνων από όσους ο Κοραής χαρακτήριζε κατήγορους του έθνους και 
μισέλληνες, όπως τον Ολλανδό φιλόσοφο C. Pauw και τον Πρώσο ταξιδιώτη και διπλωμάτη 
J. Bartholdy. Με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει κάποιος να διαβάζει το Υπόμνημα του Κοραή 
ως πηγή για την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα. Γι’ αυτό ίσως θα 
έπρεπε να πούμε πως αυτό που παρουσιάζεται στο Υπόμνημα ως συντελεσμένο για την 
πολιτισμική κατάσταση των Ελλήνων ή σε μια διαρκή πραγμάτωση μάλλον είναι το 
σκοπούμενο και ποθούμενο. Ο Κοραής για τη σύνταξη του Υπομνήματος πήρε υπόψιν του 
τον αποδέκτη, το πολιτικό συγκείμενο, τις διαμορφούμενες σχέσεις εξουσίας σε ευρωπαϊκό 
διπλωματικό επίπεδο και βέβαια το ποιος ήταν ο επικοινωνιακός του στόχος. Έτσι, επέλεξε 
ένα συγκεκριμένο κειμενικό είδος, αυτό του υπομνήματος, για να παρουσιάσει και να 
σχολιάσει την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα και να αντικρούσει τις 
απόψεις όσων αμφισβητούσαν την επιχειρούμενη αναγέννηση των Ελλήνων. Το υπόμνημα 
ως κειμενικό είδος στηρίζεται σε επιχειρήματα, έχει πολεμικό, συγκρουσιακό χαρακτήρα και 
αφορά σε ζητήματα επικαιρότητας και τα οποία έχουν τον χαρακτήρα ενός διαλόγου, μιας 
επίκαιρης συζήτησης. Την ίδια ώρα ο Κοραής αποσιωπούσε όσα στοιχεία θα αποδυνάμωναν 
ή θα υπονόμευαν τον στόχο του, που ήταν να πειστούν οι Ευρωπαίοι για την πολιτισμική 
ιδιαιτερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Υπόμνημα, 50). 

Επέλεξε έννοιες οικείες στον αποδέκτη, και με πολιτική φόρτιση, όπως εκείνες του έθνους, 
της    επανάστασης και της ελευθερίας. Μάλιστα, η λέξη επανάσταση στο Υπόμνημα σημαίνει 
μια αλλαγή αποφασιστική σε επίπεδο ηθών και νοοτροπιών, μια επιστροφή σε κάτι 
παλαιότερο και ηθικότερο, ικανή να προσδιορίσει και να δηλώσει την αναγέννηση και την 
ετερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Μοίρας, 2009). Την ίδια 
ώρα, όμως, όταν συνέθετε το κείμενό του είχε υπόψιν του και τον εσωτερικό παραλήπτη, 
τους ομογενείς του και την ανάγκη να επιταχύνουν τον φωτισμό τους και να παραμερίσουν 
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και για να απαντήσει στους κατηγόρους του έθνους (Περραιβός, 1803). Επιδιώκει να 
τονιστεί ότι η Ελλάδα ακολουθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο ανάπτυξης, αυτό των Φώτων, σε 
αντίθεση με τους Οθωμανούς. Έχουν οι νεώτεροι Έλληνες προνομιακή σχέση με τον αρχαίο 
κόσμο, άρα δικαιούνται να απαιτούν και προνομιακή μεταχείριση από τους Ευρωπαίους 
που θαύμαζαν αρχαίο πολιτισμό (Μπαγιώνας, 1990). Στόχευσή του ήταν να δημιουργηθεί 
και να ενισχυθεί ένα κίνημα φιλελληνισμού και η Ευρώπη ως οφειλέτης να εξαργυρώσει σε 
επίπεδο πολιτικό και διπλωματικό την οφειλή της στην Ελλάδα. Ο βασικότερος στόχος του 
Κοραή ήταν να υπογραμμιστεί το ευρωπαϊκό δυτικό πρόσωπο της νεώτερης Ελλάδας 
δυναμικά συγκροτούμενο και η σύνδεσή της με το ένδοξο παρελθόν (Droulia, 1997). Η 
υπενθύμιση για την αναβίωση από την πλευρά των Ελλήνων αρχαίων πολιτικών θεσμών, 
ηθών και νοοτροπιών θα μπορούσαν να πιστοποιήσουν την ύπαρξη μιας εθνότητας ριζικά 
διάφορης των Οθωμανών και δικαιούμενης να συνταχθεί σε αυτόνομη εθνική κρατική 
οντότητα. 

Συμπεράσματα 

Ο Κοραής αφηγείται την πορεία των νεωτέρων Ελλήνων, αξιοποιώντας ένα λεξιλόγιο 
νεωτερικών πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών εννοιών που κυκλοφορούσαν στην 
Ευρώπη και έδειχναν την μετάβαση σε μια άλλη εποχή, αυτή των εθνών και της 
δημοκρατίας. Μιλά στη γλώσσα των Ευρωπαίων λογίων του Διαφωτισμού και ίσως και με 
μια δόση υπερβολής παρουσιάζει τους Έλληνες ως ένα έθνος συντελεσμένο και γι’ αυτό 
δικαιούμενο να αναγνωριστεί ως κράτος. Αποσιωπά από την αφήγησή του όσα στοιχεία θα 
υπονόμευαν αυτήν την εικόνα. Αντι-μιλά στα κείμενα που κυκλοφορούσαν για την 
κατάσταση των Ελλήνων από όσους ο Κοραής χαρακτήριζε κατήγορους του έθνους και 
μισέλληνες, όπως τον Ολλανδό φιλόσοφο C. Pauw και τον Πρώσο ταξιδιώτη και διπλωμάτη 
J. Bartholdy. Με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει κάποιος να διαβάζει το Υπόμνημα του Κοραή 
ως πηγή για την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα. Γι’ αυτό ίσως θα 
έπρεπε να πούμε πως αυτό που παρουσιάζεται στο Υπόμνημα ως συντελεσμένο για την 
πολιτισμική κατάσταση των Ελλήνων ή σε μια διαρκή πραγμάτωση μάλλον είναι το 
σκοπούμενο και ποθούμενο. Ο Κοραής για τη σύνταξη του Υπομνήματος πήρε υπόψιν του 
τον αποδέκτη, το πολιτικό συγκείμενο, τις διαμορφούμενες σχέσεις εξουσίας σε ευρωπαϊκό 
διπλωματικό επίπεδο και βέβαια το ποιος ήταν ο επικοινωνιακός του στόχος. Έτσι, επέλεξε 
ένα συγκεκριμένο κειμενικό είδος, αυτό του υπομνήματος, για να παρουσιάσει και να 
σχολιάσει την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα και να αντικρούσει τις 
απόψεις όσων αμφισβητούσαν την επιχειρούμενη αναγέννηση των Ελλήνων. Το υπόμνημα 
ως κειμενικό είδος στηρίζεται σε επιχειρήματα, έχει πολεμικό, συγκρουσιακό χαρακτήρα και 
αφορά σε ζητήματα επικαιρότητας και τα οποία έχουν τον χαρακτήρα ενός διαλόγου, μιας 
επίκαιρης συζήτησης. Την ίδια ώρα ο Κοραής αποσιωπούσε όσα στοιχεία θα αποδυνάμωναν 
ή θα υπονόμευαν τον στόχο του, που ήταν να πειστούν οι Ευρωπαίοι για την πολιτισμική 
ιδιαιτερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Υπόμνημα, 50). 

Επέλεξε έννοιες οικείες στον αποδέκτη, και με πολιτική φόρτιση, όπως εκείνες του έθνους, 
της    επανάστασης και της ελευθερίας. Μάλιστα, η λέξη επανάσταση στο Υπόμνημα σημαίνει 
μια αλλαγή αποφασιστική σε επίπεδο ηθών και νοοτροπιών, μια επιστροφή σε κάτι 
παλαιότερο και ηθικότερο, ικανή να προσδιορίσει και να δηλώσει την αναγέννηση και την 
ετερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Μοίρας, 2009). Την ίδια 
ώρα, όμως, όταν συνέθετε το κείμενό του είχε υπόψιν του και τον εσωτερικό παραλήπτη, 
τους ομογενείς του και την ανάγκη να επιταχύνουν τον φωτισμό τους και να παραμερίσουν 
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και για να απαντήσει στους κατηγόρους του έθνους (Περραιβός, 1803). Επιδιώκει να 
τονιστεί ότι η Ελλάδα ακολουθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο ανάπτυξης, αυτό των Φώτων, σε 
αντίθεση με τους Οθωμανούς. Έχουν οι νεώτεροι Έλληνες προνομιακή σχέση με τον αρχαίο 
κόσμο, άρα δικαιούνται να απαιτούν και προνομιακή μεταχείριση από τους Ευρωπαίους 
που θαύμαζαν αρχαίο πολιτισμό (Μπαγιώνας, 1990). Στόχευσή του ήταν να δημιουργηθεί 
και να ενισχυθεί ένα κίνημα φιλελληνισμού και η Ευρώπη ως οφειλέτης να εξαργυρώσει σε 
επίπεδο πολιτικό και διπλωματικό την οφειλή της στην Ελλάδα. Ο βασικότερος στόχος του 
Κοραή ήταν να υπογραμμιστεί το ευρωπαϊκό δυτικό πρόσωπο της νεώτερης Ελλάδας 
δυναμικά συγκροτούμενο και η σύνδεσή της με το ένδοξο παρελθόν (Droulia, 1997). Η 
υπενθύμιση για την αναβίωση από την πλευρά των Ελλήνων αρχαίων πολιτικών θεσμών, 
ηθών και νοοτροπιών θα μπορούσαν να πιστοποιήσουν την ύπαρξη μιας εθνότητας ριζικά 
διάφορης των Οθωμανών και δικαιούμενης να συνταχθεί σε αυτόνομη εθνική κρατική 
οντότητα. 

Συμπεράσματα 

Ο Κοραής αφηγείται την πορεία των νεωτέρων Ελλήνων, αξιοποιώντας ένα λεξιλόγιο 
νεωτερικών πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών εννοιών που κυκλοφορούσαν στην 
Ευρώπη και έδειχναν την μετάβαση σε μια άλλη εποχή, αυτή των εθνών και της 
δημοκρατίας. Μιλά στη γλώσσα των Ευρωπαίων λογίων του Διαφωτισμού και ίσως και με 
μια δόση υπερβολής παρουσιάζει τους Έλληνες ως ένα έθνος συντελεσμένο και γι’ αυτό 
δικαιούμενο να αναγνωριστεί ως κράτος. Αποσιωπά από την αφήγησή του όσα στοιχεία θα 
υπονόμευαν αυτήν την εικόνα. Αντι-μιλά στα κείμενα που κυκλοφορούσαν για την 
κατάσταση των Ελλήνων από όσους ο Κοραής χαρακτήριζε κατήγορους του έθνους και 
μισέλληνες, όπως τον Ολλανδό φιλόσοφο C. Pauw και τον Πρώσο ταξιδιώτη και διπλωμάτη 
J. Bartholdy. Με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει κάποιος να διαβάζει το Υπόμνημα του Κοραή 
ως πηγή για την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα. Γι’ αυτό ίσως θα 
έπρεπε να πούμε πως αυτό που παρουσιάζεται στο Υπόμνημα ως συντελεσμένο για την 
πολιτισμική κατάσταση των Ελλήνων ή σε μια διαρκή πραγμάτωση μάλλον είναι το 
σκοπούμενο και ποθούμενο. Ο Κοραής για τη σύνταξη του Υπομνήματος πήρε υπόψιν του 
τον αποδέκτη, το πολιτικό συγκείμενο, τις διαμορφούμενες σχέσεις εξουσίας σε ευρωπαϊκό 
διπλωματικό επίπεδο και βέβαια το ποιος ήταν ο επικοινωνιακός του στόχος. Έτσι, επέλεξε 
ένα συγκεκριμένο κειμενικό είδος, αυτό του υπομνήματος, για να παρουσιάσει και να 
σχολιάσει την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα και να αντικρούσει τις 
απόψεις όσων αμφισβητούσαν την επιχειρούμενη αναγέννηση των Ελλήνων. Το υπόμνημα 
ως κειμενικό είδος στηρίζεται σε επιχειρήματα, έχει πολεμικό, συγκρουσιακό χαρακτήρα και 
αφορά σε ζητήματα επικαιρότητας και τα οποία έχουν τον χαρακτήρα ενός διαλόγου, μιας 
επίκαιρης συζήτησης. Την ίδια ώρα ο Κοραής αποσιωπούσε όσα στοιχεία θα αποδυνάμωναν 
ή θα υπονόμευαν τον στόχο του, που ήταν να πειστούν οι Ευρωπαίοι για την πολιτισμική 
ιδιαιτερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Υπόμνημα, 50). 

Επέλεξε έννοιες οικείες στον αποδέκτη, και με πολιτική φόρτιση, όπως εκείνες του έθνους, 
της    επανάστασης και της ελευθερίας. Μάλιστα, η λέξη επανάσταση στο Υπόμνημα σημαίνει 
μια αλλαγή αποφασιστική σε επίπεδο ηθών και νοοτροπιών, μια επιστροφή σε κάτι 
παλαιότερο και ηθικότερο, ικανή να προσδιορίσει και να δηλώσει την αναγέννηση και την 
ετερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Μοίρας, 2009). Την ίδια 
ώρα, όμως, όταν συνέθετε το κείμενό του είχε υπόψιν του και τον εσωτερικό παραλήπτη, 
τους ομογενείς του και την ανάγκη να επιταχύνουν τον φωτισμό τους και να παραμερίσουν 
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και για να απαντήσει στους κατηγόρους του έθνους (Περραιβός, 1803). Επιδιώκει να 
τονιστεί ότι η Ελλάδα ακολουθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο ανάπτυξης, αυτό των Φώτων, σε 
αντίθεση με τους Οθωμανούς. Έχουν οι νεώτεροι Έλληνες προνομιακή σχέση με τον αρχαίο 
κόσμο, άρα δικαιούνται να απαιτούν και προνομιακή μεταχείριση από τους Ευρωπαίους 
που θαύμαζαν αρχαίο πολιτισμό (Μπαγιώνας, 1990). Στόχευσή του ήταν να δημιουργηθεί 
και να ενισχυθεί ένα κίνημα φιλελληνισμού και η Ευρώπη ως οφειλέτης να εξαργυρώσει σε 
επίπεδο πολιτικό και διπλωματικό την οφειλή της στην Ελλάδα. Ο βασικότερος στόχος του 
Κοραή ήταν να υπογραμμιστεί το ευρωπαϊκό δυτικό πρόσωπο της νεώτερης Ελλάδας 
δυναμικά συγκροτούμενο και η σύνδεσή της με το ένδοξο παρελθόν (Droulia, 1997). Η 
υπενθύμιση για την αναβίωση από την πλευρά των Ελλήνων αρχαίων πολιτικών θεσμών, 
ηθών και νοοτροπιών θα μπορούσαν να πιστοποιήσουν την ύπαρξη μιας εθνότητας ριζικά 
διάφορης των Οθωμανών και δικαιούμενης να συνταχθεί σε αυτόνομη εθνική κρατική 
οντότητα. 

Συμπεράσματα 

Ο Κοραής αφηγείται την πορεία των νεωτέρων Ελλήνων, αξιοποιώντας ένα λεξιλόγιο 
νεωτερικών πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών εννοιών που κυκλοφορούσαν στην 
Ευρώπη και έδειχναν την μετάβαση σε μια άλλη εποχή, αυτή των εθνών και της 
δημοκρατίας. Μιλά στη γλώσσα των Ευρωπαίων λογίων του Διαφωτισμού και ίσως και με 
μια δόση υπερβολής παρουσιάζει τους Έλληνες ως ένα έθνος συντελεσμένο και γι’ αυτό 
δικαιούμενο να αναγνωριστεί ως κράτος. Αποσιωπά από την αφήγησή του όσα στοιχεία θα 
υπονόμευαν αυτήν την εικόνα. Αντι-μιλά στα κείμενα που κυκλοφορούσαν για την 
κατάσταση των Ελλήνων από όσους ο Κοραής χαρακτήριζε κατήγορους του έθνους και 
μισέλληνες, όπως τον Ολλανδό φιλόσοφο C. Pauw και τον Πρώσο ταξιδιώτη και διπλωμάτη 
J. Bartholdy. Με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει κάποιος να διαβάζει το Υπόμνημα του Κοραή 
ως πηγή για την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα. Γι’ αυτό ίσως θα 
έπρεπε να πούμε πως αυτό που παρουσιάζεται στο Υπόμνημα ως συντελεσμένο για την 
πολιτισμική κατάσταση των Ελλήνων ή σε μια διαρκή πραγμάτωση μάλλον είναι το 
σκοπούμενο και ποθούμενο. Ο Κοραής για τη σύνταξη του Υπομνήματος πήρε υπόψιν του 
τον αποδέκτη, το πολιτικό συγκείμενο, τις διαμορφούμενες σχέσεις εξουσίας σε ευρωπαϊκό 
διπλωματικό επίπεδο και βέβαια το ποιος ήταν ο επικοινωνιακός του στόχος. Έτσι, επέλεξε 
ένα συγκεκριμένο κειμενικό είδος, αυτό του υπομνήματος, για να παρουσιάσει και να 
σχολιάσει την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα και να αντικρούσει τις 
απόψεις όσων αμφισβητούσαν την επιχειρούμενη αναγέννηση των Ελλήνων. Το υπόμνημα 
ως κειμενικό είδος στηρίζεται σε επιχειρήματα, έχει πολεμικό, συγκρουσιακό χαρακτήρα και 
αφορά σε ζητήματα επικαιρότητας και τα οποία έχουν τον χαρακτήρα ενός διαλόγου, μιας 
επίκαιρης συζήτησης. Την ίδια ώρα ο Κοραής αποσιωπούσε όσα στοιχεία θα αποδυνάμωναν 
ή θα υπονόμευαν τον στόχο του, που ήταν να πειστούν οι Ευρωπαίοι για την πολιτισμική 
ιδιαιτερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Υπόμνημα, 50). 

Επέλεξε έννοιες οικείες στον αποδέκτη, και με πολιτική φόρτιση, όπως εκείνες του έθνους, 
της    επανάστασης και της ελευθερίας. Μάλιστα, η λέξη επανάσταση στο Υπόμνημα σημαίνει 
μια αλλαγή αποφασιστική σε επίπεδο ηθών και νοοτροπιών, μια επιστροφή σε κάτι 
παλαιότερο και ηθικότερο, ικανή να προσδιορίσει και να δηλώσει την αναγέννηση και την 
ετερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Μοίρας, 2009). Την ίδια 
ώρα, όμως, όταν συνέθετε το κείμενό του είχε υπόψιν του και τον εσωτερικό παραλήπτη, 
τους ομογενείς του και την ανάγκη να επιταχύνουν τον φωτισμό τους και να παραμερίσουν 
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και για να απαντήσει στους κατηγόρους του έθνους (Περραιβός, 1803). Επιδιώκει να 
τονιστεί ότι η Ελλάδα ακολουθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο ανάπτυξης, αυτό των Φώτων, σε 
αντίθεση με τους Οθωμανούς. Έχουν οι νεώτεροι Έλληνες προνομιακή σχέση με τον αρχαίο 
κόσμο, άρα δικαιούνται να απαιτούν και προνομιακή μεταχείριση από τους Ευρωπαίους 
που θαύμαζαν αρχαίο πολιτισμό (Μπαγιώνας, 1990). Στόχευσή του ήταν να δημιουργηθεί 
και να ενισχυθεί ένα κίνημα φιλελληνισμού και η Ευρώπη ως οφειλέτης να εξαργυρώσει σε 
επίπεδο πολιτικό και διπλωματικό την οφειλή της στην Ελλάδα. Ο βασικότερος στόχος του 
Κοραή ήταν να υπογραμμιστεί το ευρωπαϊκό δυτικό πρόσωπο της νεώτερης Ελλάδας 
δυναμικά συγκροτούμενο και η σύνδεσή της με το ένδοξο παρελθόν (Droulia, 1997). Η 
υπενθύμιση για την αναβίωση από την πλευρά των Ελλήνων αρχαίων πολιτικών θεσμών, 
ηθών και νοοτροπιών θα μπορούσαν να πιστοποιήσουν την ύπαρξη μιας εθνότητας ριζικά 
διάφορης των Οθωμανών και δικαιούμενης να συνταχθεί σε αυτόνομη εθνική κρατική 
οντότητα. 

Συμπεράσματα 

Ο Κοραής αφηγείται την πορεία των νεωτέρων Ελλήνων, αξιοποιώντας ένα λεξιλόγιο 
νεωτερικών πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών εννοιών που κυκλοφορούσαν στην 
Ευρώπη και έδειχναν την μετάβαση σε μια άλλη εποχή, αυτή των εθνών και της 
δημοκρατίας. Μιλά στη γλώσσα των Ευρωπαίων λογίων του Διαφωτισμού και ίσως και με 
μια δόση υπερβολής παρουσιάζει τους Έλληνες ως ένα έθνος συντελεσμένο και γι’ αυτό 
δικαιούμενο να αναγνωριστεί ως κράτος. Αποσιωπά από την αφήγησή του όσα στοιχεία θα 
υπονόμευαν αυτήν την εικόνα. Αντι-μιλά στα κείμενα που κυκλοφορούσαν για την 
κατάσταση των Ελλήνων από όσους ο Κοραής χαρακτήριζε κατήγορους του έθνους και 
μισέλληνες, όπως τον Ολλανδό φιλόσοφο C. Pauw και τον Πρώσο ταξιδιώτη και διπλωμάτη 
J. Bartholdy. Με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει κάποιος να διαβάζει το Υπόμνημα του Κοραή 
ως πηγή για την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα. Γι’ αυτό ίσως θα 
έπρεπε να πούμε πως αυτό που παρουσιάζεται στο Υπόμνημα ως συντελεσμένο για την 
πολιτισμική κατάσταση των Ελλήνων ή σε μια διαρκή πραγμάτωση μάλλον είναι το 
σκοπούμενο και ποθούμενο. Ο Κοραής για τη σύνταξη του Υπομνήματος πήρε υπόψιν του 
τον αποδέκτη, το πολιτικό συγκείμενο, τις διαμορφούμενες σχέσεις εξουσίας σε ευρωπαϊκό 
διπλωματικό επίπεδο και βέβαια το ποιος ήταν ο επικοινωνιακός του στόχος. Έτσι, επέλεξε 
ένα συγκεκριμένο κειμενικό είδος, αυτό του υπομνήματος, για να παρουσιάσει και να 
σχολιάσει την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα και να αντικρούσει τις 
απόψεις όσων αμφισβητούσαν την επιχειρούμενη αναγέννηση των Ελλήνων. Το υπόμνημα 
ως κειμενικό είδος στηρίζεται σε επιχειρήματα, έχει πολεμικό, συγκρουσιακό χαρακτήρα και 
αφορά σε ζητήματα επικαιρότητας και τα οποία έχουν τον χαρακτήρα ενός διαλόγου, μιας 
επίκαιρης συζήτησης. Την ίδια ώρα ο Κοραής αποσιωπούσε όσα στοιχεία θα αποδυνάμωναν 
ή θα υπονόμευαν τον στόχο του, που ήταν να πειστούν οι Ευρωπαίοι για την πολιτισμική 
ιδιαιτερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Υπόμνημα, 50). 

Επέλεξε έννοιες οικείες στον αποδέκτη, και με πολιτική φόρτιση, όπως εκείνες του έθνους, 
της    επανάστασης και της ελευθερίας. Μάλιστα, η λέξη επανάσταση στο Υπόμνημα σημαίνει 
μια αλλαγή αποφασιστική σε επίπεδο ηθών και νοοτροπιών, μια επιστροφή σε κάτι 
παλαιότερο και ηθικότερο, ικανή να προσδιορίσει και να δηλώσει την αναγέννηση και την 
ετερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Μοίρας, 2009). Την ίδια 
ώρα, όμως, όταν συνέθετε το κείμενό του είχε υπόψιν του και τον εσωτερικό παραλήπτη, 
τους ομογενείς του και την ανάγκη να επιταχύνουν τον φωτισμό τους και να παραμερίσουν 
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και για να απαντήσει στους κατηγόρους του έθνους (Περραιβός, 1803). Επιδιώκει να 
τονιστεί ότι η Ελλάδα ακολουθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο ανάπτυξης, αυτό των Φώτων, σε 
αντίθεση με τους Οθωμανούς. Έχουν οι νεώτεροι Έλληνες προνομιακή σχέση με τον αρχαίο 
κόσμο, άρα δικαιούνται να απαιτούν και προνομιακή μεταχείριση από τους Ευρωπαίους 
που θαύμαζαν αρχαίο πολιτισμό (Μπαγιώνας, 1990). Στόχευσή του ήταν να δημιουργηθεί 
και να ενισχυθεί ένα κίνημα φιλελληνισμού και η Ευρώπη ως οφειλέτης να εξαργυρώσει σε 
επίπεδο πολιτικό και διπλωματικό την οφειλή της στην Ελλάδα. Ο βασικότερος στόχος του 
Κοραή ήταν να υπογραμμιστεί το ευρωπαϊκό δυτικό πρόσωπο της νεώτερης Ελλάδας 
δυναμικά συγκροτούμενο και η σύνδεσή της με το ένδοξο παρελθόν (Droulia, 1997). Η 
υπενθύμιση για την αναβίωση από την πλευρά των Ελλήνων αρχαίων πολιτικών θεσμών, 
ηθών και νοοτροπιών θα μπορούσαν να πιστοποιήσουν την ύπαρξη μιας εθνότητας ριζικά 
διάφορης των Οθωμανών και δικαιούμενης να συνταχθεί σε αυτόνομη εθνική κρατική 
οντότητα. 

Συμπεράσματα 

Ο Κοραής αφηγείται την πορεία των νεωτέρων Ελλήνων, αξιοποιώντας ένα λεξιλόγιο 
νεωτερικών πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών εννοιών που κυκλοφορούσαν στην 
Ευρώπη και έδειχναν την μετάβαση σε μια άλλη εποχή, αυτή των εθνών και της 
δημοκρατίας. Μιλά στη γλώσσα των Ευρωπαίων λογίων του Διαφωτισμού και ίσως και με 
μια δόση υπερβολής παρουσιάζει τους Έλληνες ως ένα έθνος συντελεσμένο και γι’ αυτό 
δικαιούμενο να αναγνωριστεί ως κράτος. Αποσιωπά από την αφήγησή του όσα στοιχεία θα 
υπονόμευαν αυτήν την εικόνα. Αντι-μιλά στα κείμενα που κυκλοφορούσαν για την 
κατάσταση των Ελλήνων από όσους ο Κοραής χαρακτήριζε κατήγορους του έθνους και 
μισέλληνες, όπως τον Ολλανδό φιλόσοφο C. Pauw και τον Πρώσο ταξιδιώτη και διπλωμάτη 
J. Bartholdy. Με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει κάποιος να διαβάζει το Υπόμνημα του Κοραή 
ως πηγή για την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα. Γι’ αυτό ίσως θα 
έπρεπε να πούμε πως αυτό που παρουσιάζεται στο Υπόμνημα ως συντελεσμένο για την 
πολιτισμική κατάσταση των Ελλήνων ή σε μια διαρκή πραγμάτωση μάλλον είναι το 
σκοπούμενο και ποθούμενο. Ο Κοραής για τη σύνταξη του Υπομνήματος πήρε υπόψιν του 
τον αποδέκτη, το πολιτικό συγκείμενο, τις διαμορφούμενες σχέσεις εξουσίας σε ευρωπαϊκό 
διπλωματικό επίπεδο και βέβαια το ποιος ήταν ο επικοινωνιακός του στόχος. Έτσι, επέλεξε 
ένα συγκεκριμένο κειμενικό είδος, αυτό του υπομνήματος, για να παρουσιάσει και να 
σχολιάσει την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα και να αντικρούσει τις 
απόψεις όσων αμφισβητούσαν την επιχειρούμενη αναγέννηση των Ελλήνων. Το υπόμνημα 
ως κειμενικό είδος στηρίζεται σε επιχειρήματα, έχει πολεμικό, συγκρουσιακό χαρακτήρα και 
αφορά σε ζητήματα επικαιρότητας και τα οποία έχουν τον χαρακτήρα ενός διαλόγου, μιας 
επίκαιρης συζήτησης. Την ίδια ώρα ο Κοραής αποσιωπούσε όσα στοιχεία θα αποδυνάμωναν 
ή θα υπονόμευαν τον στόχο του, που ήταν να πειστούν οι Ευρωπαίοι για την πολιτισμική 
ιδιαιτερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Υπόμνημα, 50). 

Επέλεξε έννοιες οικείες στον αποδέκτη, και με πολιτική φόρτιση, όπως εκείνες του έθνους, 
της    επανάστασης και της ελευθερίας. Μάλιστα, η λέξη επανάσταση στο Υπόμνημα σημαίνει 
μια αλλαγή αποφασιστική σε επίπεδο ηθών και νοοτροπιών, μια επιστροφή σε κάτι 
παλαιότερο και ηθικότερο, ικανή να προσδιορίσει και να δηλώσει την αναγέννηση και την 
ετερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Μοίρας, 2009). Την ίδια 
ώρα, όμως, όταν συνέθετε το κείμενό του είχε υπόψιν του και τον εσωτερικό παραλήπτη, 
τους ομογενείς του και την ανάγκη να επιταχύνουν τον φωτισμό τους και να παραμερίσουν 
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και για να απαντήσει στους κατηγόρους του έθνους (Περραιβός, 1803). Επιδιώκει να 
τονιστεί ότι η Ελλάδα ακολουθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο ανάπτυξης, αυτό των Φώτων, σε 
αντίθεση με τους Οθωμανούς. Έχουν οι νεώτεροι Έλληνες προνομιακή σχέση με τον αρχαίο 
κόσμο, άρα δικαιούνται να απαιτούν και προνομιακή μεταχείριση από τους Ευρωπαίους 
που θαύμαζαν αρχαίο πολιτισμό (Μπαγιώνας, 1990). Στόχευσή του ήταν να δημιουργηθεί 
και να ενισχυθεί ένα κίνημα φιλελληνισμού και η Ευρώπη ως οφειλέτης να εξαργυρώσει σε 
επίπεδο πολιτικό και διπλωματικό την οφειλή της στην Ελλάδα. Ο βασικότερος στόχος του 
Κοραή ήταν να υπογραμμιστεί το ευρωπαϊκό δυτικό πρόσωπο της νεώτερης Ελλάδας 
δυναμικά συγκροτούμενο και η σύνδεσή της με το ένδοξο παρελθόν (Droulia, 1997). Η 
υπενθύμιση για την αναβίωση από την πλευρά των Ελλήνων αρχαίων πολιτικών θεσμών, 
ηθών και νοοτροπιών θα μπορούσαν να πιστοποιήσουν την ύπαρξη μιας εθνότητας ριζικά 
διάφορης των Οθωμανών και δικαιούμενης να συνταχθεί σε αυτόνομη εθνική κρατική 
οντότητα. 

Συμπεράσματα 

Ο Κοραής αφηγείται την πορεία των νεωτέρων Ελλήνων, αξιοποιώντας ένα λεξιλόγιο 
νεωτερικών πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών εννοιών που κυκλοφορούσαν στην 
Ευρώπη και έδειχναν την μετάβαση σε μια άλλη εποχή, αυτή των εθνών και της 
δημοκρατίας. Μιλά στη γλώσσα των Ευρωπαίων λογίων του Διαφωτισμού και ίσως και με 
μια δόση υπερβολής παρουσιάζει τους Έλληνες ως ένα έθνος συντελεσμένο και γι’ αυτό 
δικαιούμενο να αναγνωριστεί ως κράτος. Αποσιωπά από την αφήγησή του όσα στοιχεία θα 
υπονόμευαν αυτήν την εικόνα. Αντι-μιλά στα κείμενα που κυκλοφορούσαν για την 
κατάσταση των Ελλήνων από όσους ο Κοραής χαρακτήριζε κατήγορους του έθνους και 
μισέλληνες, όπως τον Ολλανδό φιλόσοφο C. Pauw και τον Πρώσο ταξιδιώτη και διπλωμάτη 
J. Bartholdy. Με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει κάποιος να διαβάζει το Υπόμνημα του Κοραή 
ως πηγή για την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα. Γι’ αυτό ίσως θα 
έπρεπε να πούμε πως αυτό που παρουσιάζεται στο Υπόμνημα ως συντελεσμένο για την 
πολιτισμική κατάσταση των Ελλήνων ή σε μια διαρκή πραγμάτωση μάλλον είναι το 
σκοπούμενο και ποθούμενο. Ο Κοραής για τη σύνταξη του Υπομνήματος πήρε υπόψιν του 
τον αποδέκτη, το πολιτικό συγκείμενο, τις διαμορφούμενες σχέσεις εξουσίας σε ευρωπαϊκό 
διπλωματικό επίπεδο και βέβαια το ποιος ήταν ο επικοινωνιακός του στόχος. Έτσι, επέλεξε 
ένα συγκεκριμένο κειμενικό είδος, αυτό του υπομνήματος, για να παρουσιάσει και να 
σχολιάσει την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα και να αντικρούσει τις 
απόψεις όσων αμφισβητούσαν την επιχειρούμενη αναγέννηση των Ελλήνων. Το υπόμνημα 
ως κειμενικό είδος στηρίζεται σε επιχειρήματα, έχει πολεμικό, συγκρουσιακό χαρακτήρα και 
αφορά σε ζητήματα επικαιρότητας και τα οποία έχουν τον χαρακτήρα ενός διαλόγου, μιας 
επίκαιρης συζήτησης. Την ίδια ώρα ο Κοραής αποσιωπούσε όσα στοιχεία θα αποδυνάμωναν 
ή θα υπονόμευαν τον στόχο του, που ήταν να πειστούν οι Ευρωπαίοι για την πολιτισμική 
ιδιαιτερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Υπόμνημα, 50). 

Επέλεξε έννοιες οικείες στον αποδέκτη, και με πολιτική φόρτιση, όπως εκείνες του έθνους, 
της    επανάστασης και της ελευθερίας. Μάλιστα, η λέξη επανάσταση στο Υπόμνημα σημαίνει 
μια αλλαγή αποφασιστική σε επίπεδο ηθών και νοοτροπιών, μια επιστροφή σε κάτι 
παλαιότερο και ηθικότερο, ικανή να προσδιορίσει και να δηλώσει την αναγέννηση και την 
ετερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Μοίρας, 2009). Την ίδια 
ώρα, όμως, όταν συνέθετε το κείμενό του είχε υπόψιν του και τον εσωτερικό παραλήπτη, 
τους ομογενείς του και την ανάγκη να επιταχύνουν τον φωτισμό τους και να παραμερίσουν 
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και για να απαντήσει στους κατηγόρους του έθνους (Περραιβός, 1803). Επιδιώκει να 
τονιστεί ότι η Ελλάδα ακολουθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο ανάπτυξης, αυτό των Φώτων, σε 
αντίθεση με τους Οθωμανούς. Έχουν οι νεώτεροι Έλληνες προνομιακή σχέση με τον αρχαίο 
κόσμο, άρα δικαιούνται να απαιτούν και προνομιακή μεταχείριση από τους Ευρωπαίους 
που θαύμαζαν αρχαίο πολιτισμό (Μπαγιώνας, 1990). Στόχευσή του ήταν να δημιουργηθεί 
και να ενισχυθεί ένα κίνημα φιλελληνισμού και η Ευρώπη ως οφειλέτης να εξαργυρώσει σε 
επίπεδο πολιτικό και διπλωματικό την οφειλή της στην Ελλάδα. Ο βασικότερος στόχος του 
Κοραή ήταν να υπογραμμιστεί το ευρωπαϊκό δυτικό πρόσωπο της νεώτερης Ελλάδας 
δυναμικά συγκροτούμενο και η σύνδεσή της με το ένδοξο παρελθόν (Droulia, 1997). Η 
υπενθύμιση για την αναβίωση από την πλευρά των Ελλήνων αρχαίων πολιτικών θεσμών, 
ηθών και νοοτροπιών θα μπορούσαν να πιστοποιήσουν την ύπαρξη μιας εθνότητας ριζικά 
διάφορης των Οθωμανών και δικαιούμενης να συνταχθεί σε αυτόνομη εθνική κρατική 
οντότητα. 

Συμπεράσματα 

Ο Κοραής αφηγείται την πορεία των νεωτέρων Ελλήνων, αξιοποιώντας ένα λεξιλόγιο 
νεωτερικών πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών εννοιών που κυκλοφορούσαν στην 
Ευρώπη και έδειχναν την μετάβαση σε μια άλλη εποχή, αυτή των εθνών και της 
δημοκρατίας. Μιλά στη γλώσσα των Ευρωπαίων λογίων του Διαφωτισμού και ίσως και με 
μια δόση υπερβολής παρουσιάζει τους Έλληνες ως ένα έθνος συντελεσμένο και γι’ αυτό 
δικαιούμενο να αναγνωριστεί ως κράτος. Αποσιωπά από την αφήγησή του όσα στοιχεία θα 
υπονόμευαν αυτήν την εικόνα. Αντι-μιλά στα κείμενα που κυκλοφορούσαν για την 
κατάσταση των Ελλήνων από όσους ο Κοραής χαρακτήριζε κατήγορους του έθνους και 
μισέλληνες, όπως τον Ολλανδό φιλόσοφο C. Pauw και τον Πρώσο ταξιδιώτη και διπλωμάτη 
J. Bartholdy. Με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει κάποιος να διαβάζει το Υπόμνημα του Κοραή 
ως πηγή για την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα. Γι’ αυτό ίσως θα 
έπρεπε να πούμε πως αυτό που παρουσιάζεται στο Υπόμνημα ως συντελεσμένο για την 
πολιτισμική κατάσταση των Ελλήνων ή σε μια διαρκή πραγμάτωση μάλλον είναι το 
σκοπούμενο και ποθούμενο. Ο Κοραής για τη σύνταξη του Υπομνήματος πήρε υπόψιν του 
τον αποδέκτη, το πολιτικό συγκείμενο, τις διαμορφούμενες σχέσεις εξουσίας σε ευρωπαϊκό 
διπλωματικό επίπεδο και βέβαια το ποιος ήταν ο επικοινωνιακός του στόχος. Έτσι, επέλεξε 
ένα συγκεκριμένο κειμενικό είδος, αυτό του υπομνήματος, για να παρουσιάσει και να 
σχολιάσει την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα και να αντικρούσει τις 
απόψεις όσων αμφισβητούσαν την επιχειρούμενη αναγέννηση των Ελλήνων. Το υπόμνημα 
ως κειμενικό είδος στηρίζεται σε επιχειρήματα, έχει πολεμικό, συγκρουσιακό χαρακτήρα και 
αφορά σε ζητήματα επικαιρότητας και τα οποία έχουν τον χαρακτήρα ενός διαλόγου, μιας 
επίκαιρης συζήτησης. Την ίδια ώρα ο Κοραής αποσιωπούσε όσα στοιχεία θα αποδυνάμωναν 
ή θα υπονόμευαν τον στόχο του, που ήταν να πειστούν οι Ευρωπαίοι για την πολιτισμική 
ιδιαιτερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Υπόμνημα, 50). 

Επέλεξε έννοιες οικείες στον αποδέκτη, και με πολιτική φόρτιση, όπως εκείνες του έθνους, 
της    επανάστασης και της ελευθερίας. Μάλιστα, η λέξη επανάσταση στο Υπόμνημα σημαίνει 
μια αλλαγή αποφασιστική σε επίπεδο ηθών και νοοτροπιών, μια επιστροφή σε κάτι 
παλαιότερο και ηθικότερο, ικανή να προσδιορίσει και να δηλώσει την αναγέννηση και την 
ετερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Μοίρας, 2009). Την ίδια 
ώρα, όμως, όταν συνέθετε το κείμενό του είχε υπόψιν του και τον εσωτερικό παραλήπτη, 
τους ομογενείς του και την ανάγκη να επιταχύνουν τον φωτισμό τους και να παραμερίσουν 
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και για να απαντήσει στους κατηγόρους του έθνους (Περραιβός, 1803). Επιδιώκει να 
τονιστεί ότι η Ελλάδα ακολουθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο ανάπτυξης, αυτό των Φώτων, σε 
αντίθεση με τους Οθωμανούς. Έχουν οι νεώτεροι Έλληνες προνομιακή σχέση με τον αρχαίο 
κόσμο, άρα δικαιούνται να απαιτούν και προνομιακή μεταχείριση από τους Ευρωπαίους 
που θαύμαζαν αρχαίο πολιτισμό (Μπαγιώνας, 1990). Στόχευσή του ήταν να δημιουργηθεί 
και να ενισχυθεί ένα κίνημα φιλελληνισμού και η Ευρώπη ως οφειλέτης να εξαργυρώσει σε 
επίπεδο πολιτικό και διπλωματικό την οφειλή της στην Ελλάδα. Ο βασικότερος στόχος του 
Κοραή ήταν να υπογραμμιστεί το ευρωπαϊκό δυτικό πρόσωπο της νεώτερης Ελλάδας 
δυναμικά συγκροτούμενο και η σύνδεσή της με το ένδοξο παρελθόν (Droulia, 1997). Η 
υπενθύμιση για την αναβίωση από την πλευρά των Ελλήνων αρχαίων πολιτικών θεσμών, 
ηθών και νοοτροπιών θα μπορούσαν να πιστοποιήσουν την ύπαρξη μιας εθνότητας ριζικά 
διάφορης των Οθωμανών και δικαιούμενης να συνταχθεί σε αυτόνομη εθνική κρατική 
οντότητα. 

Συμπεράσματα 

Ο Κοραής αφηγείται την πορεία των νεωτέρων Ελλήνων, αξιοποιώντας ένα λεξιλόγιο 
νεωτερικών πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών εννοιών που κυκλοφορούσαν στην 
Ευρώπη και έδειχναν την μετάβαση σε μια άλλη εποχή, αυτή των εθνών και της 
δημοκρατίας. Μιλά στη γλώσσα των Ευρωπαίων λογίων του Διαφωτισμού και ίσως και με 
μια δόση υπερβολής παρουσιάζει τους Έλληνες ως ένα έθνος συντελεσμένο και γι’ αυτό 
δικαιούμενο να αναγνωριστεί ως κράτος. Αποσιωπά από την αφήγησή του όσα στοιχεία θα 
υπονόμευαν αυτήν την εικόνα. Αντι-μιλά στα κείμενα που κυκλοφορούσαν για την 
κατάσταση των Ελλήνων από όσους ο Κοραής χαρακτήριζε κατήγορους του έθνους και 
μισέλληνες, όπως τον Ολλανδό φιλόσοφο C. Pauw και τον Πρώσο ταξιδιώτη και διπλωμάτη 
J. Bartholdy. Με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει κάποιος να διαβάζει το Υπόμνημα του Κοραή 
ως πηγή για την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα. Γι’ αυτό ίσως θα 
έπρεπε να πούμε πως αυτό που παρουσιάζεται στο Υπόμνημα ως συντελεσμένο για την 
πολιτισμική κατάσταση των Ελλήνων ή σε μια διαρκή πραγμάτωση μάλλον είναι το 
σκοπούμενο και ποθούμενο. Ο Κοραής για τη σύνταξη του Υπομνήματος πήρε υπόψιν του 
τον αποδέκτη, το πολιτικό συγκείμενο, τις διαμορφούμενες σχέσεις εξουσίας σε ευρωπαϊκό 
διπλωματικό επίπεδο και βέβαια το ποιος ήταν ο επικοινωνιακός του στόχος. Έτσι, επέλεξε 
ένα συγκεκριμένο κειμενικό είδος, αυτό του υπομνήματος, για να παρουσιάσει και να 
σχολιάσει την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα και να αντικρούσει τις 
απόψεις όσων αμφισβητούσαν την επιχειρούμενη αναγέννηση των Ελλήνων. Το υπόμνημα 
ως κειμενικό είδος στηρίζεται σε επιχειρήματα, έχει πολεμικό, συγκρουσιακό χαρακτήρα και 
αφορά σε ζητήματα επικαιρότητας και τα οποία έχουν τον χαρακτήρα ενός διαλόγου, μιας 
επίκαιρης συζήτησης. Την ίδια ώρα ο Κοραής αποσιωπούσε όσα στοιχεία θα αποδυνάμωναν 
ή θα υπονόμευαν τον στόχο του, που ήταν να πειστούν οι Ευρωπαίοι για την πολιτισμική 
ιδιαιτερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Υπόμνημα, 50). 

Επέλεξε έννοιες οικείες στον αποδέκτη, και με πολιτική φόρτιση, όπως εκείνες του έθνους, 
της    επανάστασης και της ελευθερίας. Μάλιστα, η λέξη επανάσταση στο Υπόμνημα σημαίνει 
μια αλλαγή αποφασιστική σε επίπεδο ηθών και νοοτροπιών, μια επιστροφή σε κάτι 
παλαιότερο και ηθικότερο, ικανή να προσδιορίσει και να δηλώσει την αναγέννηση και την 
ετερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Μοίρας, 2009). Την ίδια 
ώρα, όμως, όταν συνέθετε το κείμενό του είχε υπόψιν του και τον εσωτερικό παραλήπτη, 
τους ομογενείς του και την ανάγκη να επιταχύνουν τον φωτισμό τους και να παραμερίσουν 
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και για να απαντήσει στους κατηγόρους του έθνους (Περραιβός, 1803). Επιδιώκει να 
τονιστεί ότι η Ελλάδα ακολουθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο ανάπτυξης, αυτό των Φώτων, σε 
αντίθεση με τους Οθωμανούς. Έχουν οι νεώτεροι Έλληνες προνομιακή σχέση με τον αρχαίο 
κόσμο, άρα δικαιούνται να απαιτούν και προνομιακή μεταχείριση από τους Ευρωπαίους 
που θαύμαζαν αρχαίο πολιτισμό (Μπαγιώνας, 1990). Στόχευσή του ήταν να δημιουργηθεί 
και να ενισχυθεί ένα κίνημα φιλελληνισμού και η Ευρώπη ως οφειλέτης να εξαργυρώσει σε 
επίπεδο πολιτικό και διπλωματικό την οφειλή της στην Ελλάδα. Ο βασικότερος στόχος του 
Κοραή ήταν να υπογραμμιστεί το ευρωπαϊκό δυτικό πρόσωπο της νεώτερης Ελλάδας 
δυναμικά συγκροτούμενο και η σύνδεσή της με το ένδοξο παρελθόν (Droulia, 1997). Η 
υπενθύμιση για την αναβίωση από την πλευρά των Ελλήνων αρχαίων πολιτικών θεσμών, 
ηθών και νοοτροπιών θα μπορούσαν να πιστοποιήσουν την ύπαρξη μιας εθνότητας ριζικά 
διάφορης των Οθωμανών και δικαιούμενης να συνταχθεί σε αυτόνομη εθνική κρατική 
οντότητα. 

Συμπεράσματα 

Ο Κοραής αφηγείται την πορεία των νεωτέρων Ελλήνων, αξιοποιώντας ένα λεξιλόγιο 
νεωτερικών πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών εννοιών που κυκλοφορούσαν στην 
Ευρώπη και έδειχναν την μετάβαση σε μια άλλη εποχή, αυτή των εθνών και της 
δημοκρατίας. Μιλά στη γλώσσα των Ευρωπαίων λογίων του Διαφωτισμού και ίσως και με 
μια δόση υπερβολής παρουσιάζει τους Έλληνες ως ένα έθνος συντελεσμένο και γι’ αυτό 
δικαιούμενο να αναγνωριστεί ως κράτος. Αποσιωπά από την αφήγησή του όσα στοιχεία θα 
υπονόμευαν αυτήν την εικόνα. Αντι-μιλά στα κείμενα που κυκλοφορούσαν για την 
κατάσταση των Ελλήνων από όσους ο Κοραής χαρακτήριζε κατήγορους του έθνους και 
μισέλληνες, όπως τον Ολλανδό φιλόσοφο C. Pauw και τον Πρώσο ταξιδιώτη και διπλωμάτη 
J. Bartholdy. Με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει κάποιος να διαβάζει το Υπόμνημα του Κοραή 
ως πηγή για την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα. Γι’ αυτό ίσως θα 
έπρεπε να πούμε πως αυτό που παρουσιάζεται στο Υπόμνημα ως συντελεσμένο για την 
πολιτισμική κατάσταση των Ελλήνων ή σε μια διαρκή πραγμάτωση μάλλον είναι το 
σκοπούμενο και ποθούμενο. Ο Κοραής για τη σύνταξη του Υπομνήματος πήρε υπόψιν του 
τον αποδέκτη, το πολιτικό συγκείμενο, τις διαμορφούμενες σχέσεις εξουσίας σε ευρωπαϊκό 
διπλωματικό επίπεδο και βέβαια το ποιος ήταν ο επικοινωνιακός του στόχος. Έτσι, επέλεξε 
ένα συγκεκριμένο κειμενικό είδος, αυτό του υπομνήματος, για να παρουσιάσει και να 
σχολιάσει την κατάσταση των Ελλήνων στις αρχές του 19ου αιώνα και να αντικρούσει τις 
απόψεις όσων αμφισβητούσαν την επιχειρούμενη αναγέννηση των Ελλήνων. Το υπόμνημα 
ως κειμενικό είδος στηρίζεται σε επιχειρήματα, έχει πολεμικό, συγκρουσιακό χαρακτήρα και 
αφορά σε ζητήματα επικαιρότητας και τα οποία έχουν τον χαρακτήρα ενός διαλόγου, μιας 
επίκαιρης συζήτησης. Την ίδια ώρα ο Κοραής αποσιωπούσε όσα στοιχεία θα αποδυνάμωναν 
ή θα υπονόμευαν τον στόχο του, που ήταν να πειστούν οι Ευρωπαίοι για την πολιτισμική 
ιδιαιτερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Υπόμνημα, 50). 

Επέλεξε έννοιες οικείες στον αποδέκτη, και με πολιτική φόρτιση, όπως εκείνες του έθνους, 
της    επανάστασης και της ελευθερίας. Μάλιστα, η λέξη επανάσταση στο Υπόμνημα σημαίνει 
μια αλλαγή αποφασιστική σε επίπεδο ηθών και νοοτροπιών, μια επιστροφή σε κάτι 
παλαιότερο και ηθικότερο, ικανή να προσδιορίσει και να δηλώσει την αναγέννηση και την 
ετερότητα των Ελλήνων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Μοίρας, 2009). Την ίδια 
ώρα, όμως, όταν συνέθετε το κείμενό του είχε υπόψιν του και τον εσωτερικό παραλήπτη, 
τους ομογενείς του και την ανάγκη να επιταχύνουν τον φωτισμό τους και να παραμερίσουν 
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και για να απαντήσει στους κατηγόρους του έθνους (Περραιβός, 1803). Επιδιώκει να 
τονιστεί ότι η Ελλάδα ακολουθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο ανάπτυξης, αυτό των Φώτων, σε 
αντίθεση με τους Οθωμανούς. Έχουν οι νεώτεροι Έλληνες προνομιακή σχέση με τον αρχαίο 
κόσμο, άρα δικαιούνται να απαιτούν και προνομιακή μεταχείριση από τους Ευρωπαίους 
που θαύμαζαν αρχαίο πολιτισμό (Μπαγιώνας, 1990). Στόχευσή του ήταν να δημιουργηθεί 
και να ενισχυθεί ένα κίνημα φιλελληνισμού και η Ευρώπη ως οφειλέτης να εξαργυρώσει σε 
επίπεδο πολιτικό και διπλωματικό την οφειλή της στην Ελλάδα. Ο βασικότερος στόχος του 
Κοραή ήταν να υπογραμμιστεί το ευρωπαϊκό δυτικό πρόσωπο της νεώτερης Ελλάδας 
δυναμικά συγκροτούμενο και η σύνδεσή της με το ένδοξο παρελθόν (Droulia, 1997). Η 
υπενθύμιση για την αναβίωση από την πλευρά των Ελλήνων αρχαίων πολιτικών θεσμών, 
ηθών και νοοτροπιών θα μπορούσαν να πιστοποιήσουν την ύπαρξη μιας εθνότητας ριζικά 
διάφορης των Οθωμανών και δικαιούμενης να συνταχθεί σε αυτόνομη εθνική κρατική 
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απόψεις όσων αμφισβητούσαν την επιχειρούμενη αναγέννηση των Ελλήνων. Το υπόμνημα 
ως κειμενικό είδος στηρίζεται σε επιχειρήματα, έχει πολεμικό, συγκρουσιακό χαρακτήρα και 
αφορά σε ζητήματα επικαιρότητας και τα οποία έχουν τον χαρακτήρα ενός διαλόγου, μιας 
επίκαιρης συζήτησης. Την ίδια ώρα ο Κοραής αποσιωπούσε όσα στοιχεία θα αποδυνάμωναν 
ή θα υπονόμευαν τον στόχο του, που ήταν να πειστούν οι Ευρωπαίοι για την πολιτισμική 
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όσα εμπόδια τον αναστέλλουν. 
Το κείμενο διαβάζεται το 1803, δεκαοκτώ, δηλαδή, χρόνια πριν την  επανάσταση και  το 

ερώτημα, το οποί θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μιας άλλης εισήγησης, είναι το 
εξής: αν το Υπόμνημα το γνώριζε η οθωμανική εξουσία και τι θα μπορούσε να είχε αλλάξει 
στη στάση της ώστε να προλάβει την επανάσταση του 1821. Ειδικότερα, αν μπορούσε, 
διαβάζοντας αυτό το κείμενο, να κατανοήσει νεωτερικές έννοιες για να προετοιμαστεί για 
το ενδεχόμενο μιας επανάστασης, ή και για να αφουγκραστεί τη δυσαρέσκεια των υπηκόων 
της. Από τον τρόπο πάντως που ερμήνευσε το ξέσπασμα της επανάστασης και τα μέτρα που 
πήρε για την αντιμετώπισή της φαίνεται ότι δεν είχε κατανοήσει ή της ήταν ανοίκειες 
βασικές πολιτικές έννοιες και πραγματικότητες που έκαναν την εμφάνισή τους μετά την 
Αμερικανική και Γαλλική Επανάσταση και οι οποίες απετέλεσαν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στο κείμενο του Κοραή. Εξακολουθούσε, τουλάχιστον μια εικοσαετία πριν 
ξεσπάσει η επανάσταση να κινείται στη λογική της προνεωτερικής πραγματικότητας. 
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το ενδεχόμενο μιας επανάστασης, ή και για να αφουγκραστεί τη δυσαρέσκεια των υπηκόων 
της. Από τον τρόπο πάντως που ερμήνευσε το ξέσπασμα της επανάστασης και τα μέτρα που 
πήρε για την αντιμετώπισή της φαίνεται ότι δεν είχε κατανοήσει ή της ήταν ανοίκειες 
βασικές πολιτικές έννοιες και πραγματικότητες που έκαναν την εμφάνισή τους μετά την 
Αμερικανική και Γαλλική Επανάσταση και οι οποίες απετέλεσαν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στο κείμενο του Κοραή. Εξακολουθούσε, τουλάχιστον μια εικοσαετία πριν 
ξεσπάσει η επανάσταση να κινείται στη λογική της προνεωτερικής πραγματικότητας. 
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Περίληψη 
Η εφαρμογή της μεθοδολογίας STE(A)M στην προσχολική βαθμίδα έχει θετικά αποτελέσματα καθώς τα 
παιδιά από αυτήν την ηλικία δείχνουν έντονο ενδιαφέρον γύρω από βιωματικές πρακτικές που 
σχετίζονται με τις φυσικές επιστήμες. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τις 
δυνατότητες παιδιών προσχολικής ηλικίας, να προσεγγίσουν την έννοια «Νάνο» και να 
ευαισθητοποιηθούν γύρω από «τις εννέα μεγάλες ιδέες» της Νανοτεχνολογίας/ Νανοεπιστήμης. Δείγμα 
της μελέτης αποτέλεσαν 40 παιδιά προσχολικής ηλικίας από νηπιαγωγείο της πόλης του Ηρακλείου 
Κρήτης. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε ένα διδακτικό σενάριο το οποίο στηρίχθηκε πάνω στις αρχές 
της διερευνητικής-ανακαλυπτικής μάθησης και εμπεριείχε μια σειρά εμπλουτισμένων δραστηριοτήτων 
και ψηφιακών εφαρμογών. Τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης έδειξαν ότι τα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας μέσα από διαδικασίες πειραματισμού, ελέγχου και  αναθεώρησης ανακάλυψαν την ύπαρξη 
υλικών με τη μορφή νανοσωματιδίων και αναγνώρισαν την ύπαρξη ενός κόσμου ο οποίος δεν είναι 
ορατός σε αυτά.  

 
Λέξεις κλειδιά: Νάνο, προσχολική ηλικία, Νανοεπιστήμη, Νανοτεχνολογία. 

Εισαγωγή 
Τα παιδιά διαθέτουν έμφυτη περιέργεια για διερευνήσεις, τους αρέσει να εμπλέκονται σε 
πειραματισμούς, είναι ικανά να διατυπώνουν υποθέσεις, ερωτήματα και προβλέψεις σε μια 
προσπάθεια να ερμηνεύσουν τον φυσικό και κοινωνικό χώρο γύρω τους (Katz, 2010). Μέσα 
από καταστάσεις επίλυσης προβλήματος και υπό κατάλληλη καθοδήγηση οι μαθητές 
αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη, ενθαρρύνονται να παρατηρούν, να υποθέτουν, να 
πειραματίζονται, να μην απογοητεύονται όταν κάνουν λάθη, να είναι δημιουργικοί και να 
συνεργάζονται. Κατά συνέπεια, είναι ικανοί από την πρώιμη παιδική ηλικία να 
ασχοληθούν με δραστηριότητες STE(Α)M. 

Με τον όρο SΤΕ(Α)Μ περιγράφεται κάθε εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία αναφέρεται 
σε ένα ή περισσότερα πεδία που εμπερικλείει ο όρος (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, 
Μηχανική, Τέχνη και Μαθηματικά), (Bybee, 2010; National Science Foundation, 1990). 
Μέσω της εκπαίδευσης STE(Α)M τα παιδιά οικειοποιούνται διάφορες επιστημονικές έννοιες 
μέσα από πειραματισμούς και εξερευνήσεις ποικίλων υλικών. Στην Ελλάδα, η εκπαίδευση 
SΤΕ(Α)Μ στο νηπιαγωγείο φαίνεται εφικτή καθώς οι στόχοι του Διαθεματικού Ενιαίου 
Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών  (2003) του Νηπιαγωγείου συναντώνται με τους 
στόχους που προσφέρει η εκπαίδευση STE(A)M. Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του 
Νηπιαγωγείου 2011, τονίζεται η σπουδαιότητα της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών 
στο νηπιαγωγείο αξιοποιώντας την περιέργεια και τα εσωτερικά κίνητρα των νηπίων, την 
υποστήριξη του «επιστημονικού γραμματισμού» και την ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι 
στην επιστήμη. 

Στο νηπιαγωγείο, έννοιες π.χ. το «μέγεθος», που αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες, 
επεξεργάζονται και διερευνούνται από τα παιδιά με βιωματικό ́ τρόπο, στον περιβάλλοντα 
χώρο, με απτά́ υλικά ́. Τα προγράμματα STE(Α)M μπορούν ν’ αποτελέσουν χρήσιμο 
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εργαλείο για την διδασκαλία εννοιών των Φυσικών Επιστημών, καθώς τα παιδιά μπορούν 
να εμπλακούν σε διαδικασίες διερευνητικής μάθησης απολαμβάνοντας μέσα και 
διαδικασίες.  

Σχετική έρευνα των Pantoya et al. (2015) η οποία εστιάζει στην προσέγγιση της 
Μηχανικής στις προσχολικές τάξεις επισημαίνει σοβαρό έλλειμμα σε επίπεδο σχετικών 
πληροφοριακών κειμένων τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τις διερευνητικές διαθέσεις 
των παιδιών αυτής της ηλικίας. Οι Elkin et al. (2014) αξιοποίησαν τη σειρά Lego WeDo, με 
παιδιά αντίστοιχης ηλικίας, για να προσεγγίσουν έννοιες σχετικές με το πεδίο της 
μηχανικής και της ρομποτικής εμπλέκοντας παράλληλα τις τέχνες και τα μαθηματικά. Οι 
Bagiati και Evangelou (2016) διερεύνησαν τις δυνατότητες εισαγωγής της μηχανικής στο 
νηπιαγωγείο, με παιγνιώδη τρόπο, εντοπίζοντας πως υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στους 
τρόπους που μαθαίνουν  τα παιδιά και τους στόχους των SΤΕ(Α)Μ στην εκπαίδευση. Στην 
εκπαίδευση STE(A)M, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη των 
παιδιών όσον αφορά τα σχέδιά τους και τον τρόπο βελτίωσής τους (Ong et al., 2016).   

Σχετικά με το μέγεθος «Νάνο» οι Stevens et al. (2009) υποστηρίζουν πως παράγοντες 
όπως το μέγεθος και η κλίμακα βοηθούν στην περιγραφή της ύλης, έτσι οι μαθητές μπορούν 
να κατανοήσουν ότι υπάρχουν μη ορατοί, με γυμνό  μάτι, κόσμοι ακόμα και σε μικρή 
ηλικία. Ερευνητές της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών υποστηρίζουν την εισαγωγή της 
Νανοεπιστήμης και της Νανοτεχνολογίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Σύμφωνα με 
έρευνα των Brooks και Brooks (1993) όταν το γνωστικό αντικείμενο των ΦΕ που διδάσκεται 
σχετίζεται με την καθημερινή ζωή των μαθητών, το ενδιαφέρον τους για μάθηση αυξάνεται. 
Άρα, γνωρίζοντας οι μικροί μαθητές αντικείμενα νανοτεχνολογίας που χρησιμοποιούνται ή 
χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή μπορεί αυτόματα να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους 
στις Φυσικές Επιστήμες. 

Στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 
περιλαμβάνονται στόχοι για το μακρόκοσμο και το  μικρόκοσμο (ΥΠΕΠΘ, 2003). Σύμφωνα 
με την Σπύρτου κ.α. (2018) η απουσία στόχων που αφορούν τον νανόκοσμο από τα ΑΠΣ της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι ιδιότητες νανοϋλικών 
όπως και το μέγεθος «Νάνο» απέχουν αρκετά από όλα όσα οι μικροί μαθητές μπορούν να 
αντιληφθούν με τις αισθήσεις τους, εξαιτίας του πολύ μικρού τους μεγέθους (Spencer & 
Angelotti, 2004).  

Στον ελλαδικό χώρο δεν έχουν (εξ όσων γνωρίζουμε) διεξαχθεί μελέτες σχετικές με την 
αξιοποίηση διαδικασιών διερευνητικής-ανακαλυπτικής μάθησης με στόχο τη διερεύνηση 
της έννοιας «Νάνο» στην προσχολική ηλικία, βασιζόμενες στη μεθοδολογία των STE(Α)M. 
Οι ελάχιστες σχετικές εργασίες αφορούν στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την 
εφαρμογή της μεθόδου στην προσχολική τάξη (Καραπάνου & Τσίρου, 2018). Οι Bequette 
και Bequette (2012) τόνισαν ότι οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής βαθμίδας δεν εφαρμόζουν 
δραστηριότητες STEAM λόγω έλλειψης παιδαγωγικών γνώσεων. Γι’ αυτό το λόγο είναι 
αναγκαίο να οργανωθούν σεμινάρια και εργαστήρια επιμόρφωσης, που θα υποστηρίζουν 
τις προσπάθειες εφαρμογής τους στην προσχολική τάξη. Με βάση τα παραπάνω  θεωρήθηκε 
ενδιαφέρουσα η διερεύνηση των αντιληπτικών δυνατοτήτων των μικρών παιδιών σε σχέση 
με το μέγεθος «Νάνο» μέσα από διαδικασίες επίλυσης προβλήματος σε καταστάσεις 
καθημερινής ζωής. 

 

Μεθοδολογία 
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Σκοπός της έρευνας 
Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει και να επεκτείνει τις αρχικές αντιλήψεις των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας ως προς το μέγεθος «Νάνο», ορίζοντας το ως το 
στοιχειωδέστερο υλικό στο μικρόκοσμό τους. 
 
Ερευνητικά ερωτήματα  
Α. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ικανά να διατυπώνουν υποθέσεις/προβλέψεις 
σχετικές με την ύπαρξη σωματιδίων που δεν μπορούν να δουν με γυμνό μάτι; 
Β. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ικανά να διερευνούν με επιστημονικό τρόπο τις 
αρχικές τους προβλέψεις σχετικά με την ύπαρξη σωματιδίων στο μέγεθος «Νάνο;». 
Γ. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ικανά να εξάγουν ορθά συμπεράσματα μετά από 
διαδικασίες διερεύνησης και πειραματισμού σχετικά με την ύπαρξη σωματιδίων στο μέγεθος 
«Νάνο». 
 
Ερευνητικά εργαλεία 
Για τη διερεύνηση των υποθέσεων της παρούσας μελέτης σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο 
με ερωτήσεις σχετικά με το μέγεθος των σωματιδίων. Το ερωτηματολόγιο εφαρμόστηκε πριν 
και μετά την πραγματοποίηση του διδακτικού σεναρίου και βασίστηκε στα τέσσερα στάδια 
της διερευνητικής μαθησιακής διαδικασίας με στόχο τον προβληματισμό και την 
κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των παιδιών: α) Παρατήρηση, β) Ερώτηση, γ) Πρόβλεψη, 
Εξερεύνηση/πειραματισμός, δ) Συζήτηση.  
Οι επιμέρους ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν στα παιδιά ήταν: 
Παρατήρηση: «Ποιο νομίζεις ότι είναι το μικρότερο αντικείμενο που μπορείς να δεις με 
γυμνό μάτι;». 
Ερώτηση: «Πιστεύεις πως υπάρχει κάτι μικρότερο που δεν μπορείς να δεις με γυμνό μάτι;». 
Πρόβλεψη: «Πως θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε αν υπάρχει;». 
Εξερεύνηση: «Θα ήθελες να μάθεις;», «Τι παρατηρείς;». «Άλλαξε κάτι;» 
Συζήτηση: «Ποιες ήταν οι προβλέψεις σου», «Τι έγινε μετά;», «Τι 
παρατήρησες/διαπίστωσες;», «Τι θα επιθυμούσες να διερευνήσουμε τώρα;». 
Για την απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων αξιοποιήθηκε από το χώρο της Τεχνολογίας 
το Μικροσκόπιο. Το Μικροσκόπιο, ως διαμεσολαβητής, έδωσε μέσα από διαδικασίες 
συστηματικής παρατήρησης διέξοδο στις γνωστικές συγκρούσεις και απορίες των παιδιών, 
διασφαλίζοντας τον επιστημονικό τρόπο διερεύνησής τους.  

Λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν 
Για τη διεξαγωγή του διδακτικού σεναρίου και με στόχο να βοηθήσουμε τα παιδιά να 
εμπεδώσουν το μέγεθος «Νάνο», χρησιμοποιήσαμε τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια  
τύπου  Logo,  τα  οποία  βρίσκουν  ιδιαίτερη εφαρμογή στην προσχολική και την πρώτη 
σχολική ηλικία όπως το Bee-bot, (Μισιρλή  &  Κόμης,  2012).  Συγκεκριμένα, 
χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά ανοικτού τύπου (kidspiration- λογισμικό εννοιολογικής 
χαρτογράφησης, Tux Paint- λογισμικό ζωγραφικής), αλλά και κλειστού τύπου που 
δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης (εκπαιδευτικό παιχνίδι στη ψηφιακή 
πλατφόρμα wordall). Αξιοποιήθηκε επίσης το ΒeeΒot σε ένα επιδαπέδιο παιχνίδι όπου 
προγραμματίζοντάς  το κατάλληλα, συναντούσε εικόνες που σχετίζονταν με τον χώρο του 
νανόκοσμου (ιοί, μικρόβια κ.λπ.). Οι ερωτήσεις και τα λογισμικά αξιοποιήθηκαν πριν και 
μετά την εφαρμογή/υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου με στόχο να αποτυπωθεί η όποια 
διαφοροποίηση στις αντιλήψεις των παιδιών.  
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εργαλείο για την διδασκαλία εννοιών των Φυσικών Επιστημών, καθώς τα παιδιά μπορούν 
να εμπλακούν σε διαδικασίες διερευνητικής μάθησης απολαμβάνοντας μέσα και 
διαδικασίες.  

Σχετική έρευνα των Pantoya et al. (2015) η οποία εστιάζει στην προσέγγιση της 
Μηχανικής στις προσχολικές τάξεις επισημαίνει σοβαρό έλλειμμα σε επίπεδο σχετικών 
πληροφοριακών κειμένων τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τις διερευνητικές διαθέσεις 
των παιδιών αυτής της ηλικίας. Οι Elkin et al. (2014) αξιοποίησαν τη σειρά Lego WeDo, με 
παιδιά αντίστοιχης ηλικίας, για να προσεγγίσουν έννοιες σχετικές με το πεδίο της 
μηχανικής και της ρομποτικής εμπλέκοντας παράλληλα τις τέχνες και τα μαθηματικά. Οι 
Bagiati και Evangelou (2016) διερεύνησαν τις δυνατότητες εισαγωγής της μηχανικής στο 
νηπιαγωγείο, με παιγνιώδη τρόπο, εντοπίζοντας πως υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στους 
τρόπους που μαθαίνουν  τα παιδιά και τους στόχους των SΤΕ(Α)Μ στην εκπαίδευση. Στην 
εκπαίδευση STE(A)M, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη των 
παιδιών όσον αφορά τα σχέδιά τους και τον τρόπο βελτίωσής τους (Ong et al., 2016).   

Σχετικά με το μέγεθος «Νάνο» οι Stevens et al. (2009) υποστηρίζουν πως παράγοντες 
όπως το μέγεθος και η κλίμακα βοηθούν στην περιγραφή της ύλης, έτσι οι μαθητές μπορούν 
να κατανοήσουν ότι υπάρχουν μη ορατοί, με γυμνό  μάτι, κόσμοι ακόμα και σε μικρή 
ηλικία. Ερευνητές της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών υποστηρίζουν την εισαγωγή της 
Νανοεπιστήμης και της Νανοτεχνολογίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Σύμφωνα με 
έρευνα των Brooks και Brooks (1993) όταν το γνωστικό αντικείμενο των ΦΕ που διδάσκεται 
σχετίζεται με την καθημερινή ζωή των μαθητών, το ενδιαφέρον τους για μάθηση αυξάνεται. 
Άρα, γνωρίζοντας οι μικροί μαθητές αντικείμενα νανοτεχνολογίας που χρησιμοποιούνται ή 
χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή μπορεί αυτόματα να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους 
στις Φυσικές Επιστήμες. 

Στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 
περιλαμβάνονται στόχοι για το μακρόκοσμο και το  μικρόκοσμο (ΥΠΕΠΘ, 2003). Σύμφωνα 
με την Σπύρτου κ.α. (2018) η απουσία στόχων που αφορούν τον νανόκοσμο από τα ΑΠΣ της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι ιδιότητες νανοϋλικών 
όπως και το μέγεθος «Νάνο» απέχουν αρκετά από όλα όσα οι μικροί μαθητές μπορούν να 
αντιληφθούν με τις αισθήσεις τους, εξαιτίας του πολύ μικρού τους μεγέθους (Spencer & 
Angelotti, 2004).  

Στον ελλαδικό χώρο δεν έχουν (εξ όσων γνωρίζουμε) διεξαχθεί μελέτες σχετικές με την 
αξιοποίηση διαδικασιών διερευνητικής-ανακαλυπτικής μάθησης με στόχο τη διερεύνηση 
της έννοιας «Νάνο» στην προσχολική ηλικία, βασιζόμενες στη μεθοδολογία των STE(Α)M. 
Οι ελάχιστες σχετικές εργασίες αφορούν στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την 
εφαρμογή της μεθόδου στην προσχολική τάξη (Καραπάνου & Τσίρου, 2018). Οι Bequette 
και Bequette (2012) τόνισαν ότι οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής βαθμίδας δεν εφαρμόζουν 
δραστηριότητες STEAM λόγω έλλειψης παιδαγωγικών γνώσεων. Γι’ αυτό το λόγο είναι 
αναγκαίο να οργανωθούν σεμινάρια και εργαστήρια επιμόρφωσης, που θα υποστηρίζουν 
τις προσπάθειες εφαρμογής τους στην προσχολική τάξη. Με βάση τα παραπάνω  θεωρήθηκε 
ενδιαφέρουσα η διερεύνηση των αντιληπτικών δυνατοτήτων των μικρών παιδιών σε σχέση 
με το μέγεθος «Νάνο» μέσα από διαδικασίες επίλυσης προβλήματος σε καταστάσεις 
καθημερινής ζωής. 

 

Μεθοδολογία 
 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
113 

Σκοπός της έρευνας 
Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει και να επεκτείνει τις αρχικές αντιλήψεις των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας ως προς το μέγεθος «Νάνο», ορίζοντας το ως το 
στοιχειωδέστερο υλικό στο μικρόκοσμό τους. 
 
Ερευνητικά ερωτήματα  
Α. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ικανά να διατυπώνουν υποθέσεις/προβλέψεις 
σχετικές με την ύπαρξη σωματιδίων που δεν μπορούν να δουν με γυμνό μάτι; 
Β. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ικανά να διερευνούν με επιστημονικό τρόπο τις 
αρχικές τους προβλέψεις σχετικά με την ύπαρξη σωματιδίων στο μέγεθος «Νάνο;». 
Γ. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ικανά να εξάγουν ορθά συμπεράσματα μετά από 
διαδικασίες διερεύνησης και πειραματισμού σχετικά με την ύπαρξη σωματιδίων στο μέγεθος 
«Νάνο». 
 
Ερευνητικά εργαλεία 
Για τη διερεύνηση των υποθέσεων της παρούσας μελέτης σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο 
με ερωτήσεις σχετικά με το μέγεθος των σωματιδίων. Το ερωτηματολόγιο εφαρμόστηκε πριν 
και μετά την πραγματοποίηση του διδακτικού σεναρίου και βασίστηκε στα τέσσερα στάδια 
της διερευνητικής μαθησιακής διαδικασίας με στόχο τον προβληματισμό και την 
κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των παιδιών: α) Παρατήρηση, β) Ερώτηση, γ) Πρόβλεψη, 
Εξερεύνηση/πειραματισμός, δ) Συζήτηση.  
Οι επιμέρους ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν στα παιδιά ήταν: 
Παρατήρηση: «Ποιο νομίζεις ότι είναι το μικρότερο αντικείμενο που μπορείς να δεις με 
γυμνό μάτι;». 
Ερώτηση: «Πιστεύεις πως υπάρχει κάτι μικρότερο που δεν μπορείς να δεις με γυμνό μάτι;». 
Πρόβλεψη: «Πως θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε αν υπάρχει;». 
Εξερεύνηση: «Θα ήθελες να μάθεις;», «Τι παρατηρείς;». «Άλλαξε κάτι;» 
Συζήτηση: «Ποιες ήταν οι προβλέψεις σου», «Τι έγινε μετά;», «Τι 
παρατήρησες/διαπίστωσες;», «Τι θα επιθυμούσες να διερευνήσουμε τώρα;». 
Για την απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων αξιοποιήθηκε από το χώρο της Τεχνολογίας 
το Μικροσκόπιο. Το Μικροσκόπιο, ως διαμεσολαβητής, έδωσε μέσα από διαδικασίες 
συστηματικής παρατήρησης διέξοδο στις γνωστικές συγκρούσεις και απορίες των παιδιών, 
διασφαλίζοντας τον επιστημονικό τρόπο διερεύνησής τους.  

Λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν 
Για τη διεξαγωγή του διδακτικού σεναρίου και με στόχο να βοηθήσουμε τα παιδιά να 
εμπεδώσουν το μέγεθος «Νάνο», χρησιμοποιήσαμε τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια  
τύπου  Logo,  τα  οποία  βρίσκουν  ιδιαίτερη εφαρμογή στην προσχολική και την πρώτη 
σχολική ηλικία όπως το Bee-bot, (Μισιρλή  &  Κόμης,  2012).  Συγκεκριμένα, 
χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά ανοικτού τύπου (kidspiration- λογισμικό εννοιολογικής 
χαρτογράφησης, Tux Paint- λογισμικό ζωγραφικής), αλλά και κλειστού τύπου που 
δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης (εκπαιδευτικό παιχνίδι στη ψηφιακή 
πλατφόρμα wordall). Αξιοποιήθηκε επίσης το ΒeeΒot σε ένα επιδαπέδιο παιχνίδι όπου 
προγραμματίζοντάς  το κατάλληλα, συναντούσε εικόνες που σχετίζονταν με τον χώρο του 
νανόκοσμου (ιοί, μικρόβια κ.λπ.). Οι ερωτήσεις και τα λογισμικά αξιοποιήθηκαν πριν και 
μετά την εφαρμογή/υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου με στόχο να αποτυπωθεί η όποια 
διαφοροποίηση στις αντιλήψεις των παιδιών.  
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Διαδικασία Έρευνας 

Η επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική, η τέχνη και τα μαθηματικά αποτελούν μέρος της 
καθημερινής ζωής. Είναι λογικό τα παιδιά να διερευνούν καθημερινά αυτά τα θέματα με 
ολιστικό τρόπο μέσα από βιβλία, συζητήσεις, πειράματα, εκπαιδευτικά παιχνίδια και πολλά 
άλλα. Στη συγκεκριμένη  μελέτη, η Επιστήμη υποστηρίχτηκε μέσα από την εφαρμογή της 
επιστημονικής μεθοδολογίας των Φυσικών επιστημών (παρατήρηση, ταξινόμηση, υποβολή 
ερωτημάτων, ερμηνεία παρατήρησης, πρόβλεψη, πειραματισμός και εξαγωγή 
συμπερασμάτων). Η Τεχνολογία μέσα από τη διαμεσολάβηση συγκεκριμένων 
τεχνουργημάτων (μικροσκόπιο, λογισμικά), η Μηχανική μέσα από την εξερεύνηση στερεών 
υλικών, τα Μαθηματικά μέσα από συγκρίσεις, ομαδοποιήσεις, ταξινομήσεις ενώ η Τέχνη 
μέσα από τις δημιουργικές εκφράσεις των παιδιών με φυσικά και ψηφιακά υλικά. 
Η μεθοδολογική προσέγγιση του εκπαιδευτικού σεναρίου βασίστηκε σε διεργασίες 
βιωματικής μάθησης μέσω καθοδηγούμενης ανακάλυψης. Στο αρχικό στάδιο, τα παιδιά 
επεξεργάστηκαν απλές έννοιες μέσα από απλές μαθησιακές εμπειρίες  και στην πορεία 
διείσδυσαν σε πιο σύνθετες, ώστε να οικοδομήσουν σταδιακά τη νέα γνώση μέσα από την 
αλληλεπίδραση τους με εργαλεία και αντικείμενα, ψηφιακά και μη. Οι διδακτικές 
στρατηγικές που εφαρμόστηκαν στηρίχθηκαν στην ενεργητική συμμετοχή των παιδιών μέσα 
από τη συστηματική παρατήρηση, την καταγραφή των δεδομένων, τον πειραματισμό, τη 
διατύπωση προβλέψεων, την ανακάλυψη και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η διερευνητική 
μαθησιακή διαδικασία αποτελούνταν από 5 επίπεδα:  

Στο πρώτο επίπεδο, μέσα από δραστηριότητες ανίχνευσης σχετικών γνώσεων 
εντοπίστηκαν οι αρχικές αναπαραστάσεις των παιδιών ως προς το στοιχειωδέστερο 
αντικείμενο/υλικό που υπάρχει γύρω τους και οι αντιλήψεις τους για το μέγεθος «Νάνο». 
Οι αρχικές αναπαραστάσεις τους ήταν μακριά από την έννοια «Νάνο» καθώς τα παιδιά 
στην προσχολική ηλικία δεν αντιλαμβάνονται εύκολα ότι υπάρχουν αντικείμενα/υλικά 
που δεν βλέπουν. Για τον προϊδεασμό των παιδιών και τη σταδιακή εισαγωγή τους στην 
έννοια «Νάνο» διαβάστηκαν στα παιδιά δύο βιβλία «Ο Γίγαντας και ο Νάνος» και «Η 
χιονάτη και οι 7 νάνοι». Μετά το πέρας της ανάγνωσης η συζήτηση επικεντρώθηκε στην 
έννοια του μεγέθους. Τα παιδιά μίλησαν για μικρά και μικρότερα υλικά που γνώριζαν και 
κατέληξαν στην άποψη ότι τα μικρότερα μπορούμε να τα δούμε με ένα μεγεθυντικό φακό. 
Στη συνέχεια, τα παιδιά πειραματίστηκαν με τον μεγεθυντικό  φακό και διαπίστωσαν ότι 
πράγματι, μπορούν να παρατηρήσουν καλύτερα τα υλικά τα οποία μπορούν όμως να τα 
διακρίνουν και με γυμνό μάτι (όχι ωστόσο τόσο καθαρά). Επίσης, στα πλαίσιο της 
παρατήρησης και του αρχικού προβληματισμού, πραγματοποιήθηκε συζήτηση (με αφορμή τα 
κρυολογήματα που παθαίνουν συχνά τα παιδιά) για το αν έχουν δει ποτέ τον ιό που 
προσβάλλει το σώμα τους. Η απάντηση ήταν αρνητική ενώ αποδέχθηκαν ότι υπάρχει. 
Παρόμοιες συζητήσεις προβληματισμού και κινητοποίησης του ενδιαφέροντος των παιδιών 
πραγματοποιήθηκαν και στο δεύτερο επίπεδο της διερευνητικής μαθησιακής διαδικασίας με 
ερωτήσεις του τύπου: «Μπορούμε να δούμε τι υπάρχει μέσα στο αντηλιακό υγρό που μας 
βοηθάει για να μη μας κάψει ο ήλιος;», «Όταν φυσάει αέρας μπορούμε να δούμε τη σκόνη 
που μπαίνει στα μάτι μας και μας τσούζει;». Στη συνέχεια: «Γνωρίζετε ότι μπορούμε να 
στείλουμε σε άλλους πλανήτες ρομπότ σε μέγεθος «Νάνο» για να τους εξερευνήσουμε;», 
«Γνωρίζετε ότι μπορούν οι γιατροί να δουν τι γίνεται μέσα στο σώμα μας με τη βοήθεια 
πολύ μικρών εργαλείων σε μέγεθος «Νάνο»;», «Γνωρίζετε ότι μπορούν να δημιουργηθούν 
ρούχα με υλικά «Νάνο» που δεν λερώνονται ποτέ;».  

Στο τρίτο επίπεδο, της πρόβλεψης αφού τα παιδιά αντιλήφθηκαν ως ένα βαθμό ότι 
υπάρχουν φυσικά υλικά που μπορούμε να τα δούμε όμως υπάρχουν και υλικά που δεν 
μπορούμε να τα δούμε με γυμνό μάτι, σκέφτηκαν ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν υπήρχε 
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ένα εργαλείο που θα μας βοηθούσε να παρατηρήσουμε τα υλικά αυτά. Έτσι αναζήτησαν 
πιθανές λύσεις. Μέσα από διαδικασίες υποθέσεων και προβλέψεων (οι οποίες πολλές από 
αυτές δεν ήταν επιτυχείς) ενδιαφέρθηκαν να μάθουν τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία 
οι επιστήμονες καταφέρνουν να δουν και να απεικονίσουν τόσο μικρούς ιούς και τα 
εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν για να ερευνούν τόσο μικρά αντικείμενα/υλικά. Για τον 
λόγο αυτό, στο τέταρτο επίπεδο, τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν να επισκεφθούν ένα εργαστήριο, 
όπου εργαζόταν πατέρας νηπίου, ο οποίος παρουσίασε στα παιδιά, κατά ομάδες, το 
μικροσκόπιο και τη λειτουργία του. Εκεί τα παιδιά μέσα από διερευνητικές διαδικασίες 
παρατήρησαν φυσικά υλικά που είχαν συλλέξει (φύλλα λεμονιάς, φύλλα μαργαρίτας, χώμα 
και πέτρες) όπου διαπίστωσαν στοιχεία των υλικών τα οποία δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι. 
Στη συνέχεια,  με τη χρήση μικροσκοπίου και ειδικών πλακιδίων «είδαν» τους ιούς και τους 
μικροοργανισμούς οι οποίοι προσβάλλουν το ανθρώπινο σώμα. Η έκπληξη ήταν έκδηλη 
μετά από αυτή την ανακάλυψη. Στις διαδικασίες πειραματισμού και ελέγχουν ενεπλάκησαν 
βιωματικά όλα τα παιδιά ώστε να εδραιωθούν τα δεδομένα της νέας ανακάλυψης.  

Ακολούθησαν  δραστηριότητες εμπέδωσης με την χρήση των νέων τεχνολογιών και 
συγκεκριμένων λογισμικών (kidspiration, Tux Paint, Wordwall) αλλά και φύλλων εργασίας. 
Συγκεκριμένα, με το λογισμικό Kidspiration οι μικροί μαθητές δημιούργησαν 
εννοιολογικούς χάρτες για την έννοια «Νάνο». Έγραψαν λέξεις και πρόσθεσαν εικόνες οι  
οποίες κατά την άποψή τους αναπαριστούσαν υλικά/αντικείμενα σε μέγεθος «Νάνο». Με 
το λογισμικό Tux paint τα παιδιά αρχικά ζωγράφισαν τα εργαλεία με τα οποία πίστευαν 
πως μπορούμε να δούμε  νανοσωματίδια (μεγάλους μεγεθυντικούς φακούς κλπ) ενώ στο 
τέλος του προγράμματος τα παιδιά δημιούργησαν φανταστικά νανοσωματίδια.  Με το 
ελεύθερο λογισμικό Wordwall διέκριναν και ομαδοποίησαν εικόνες από τον μακρό-μικρό-
νάνο κόσμο. Τις αντίστοιχες έννοιες αποτύπωσαν και στα φύλλα εργασίας [ασκήσεις 
αντιστοίχισης, διάκρισης μεγέθους, προφορικού και γραπτού λόγου: λέξεις που συνδέονται 
με τη λέξη «Νάνο», παραγωγή σύνθετων λέξεων (νάνο-τεχνολογία, νάνο-ρομπότ, νάνο-
επιστήμη, νάνο-υλικά) κ.λπ.]. 

Στο πέμπτο επίπεδο, της συζήτησης τα παιδιά αποτίμησαν τις διαδικασίες που βίωσαν και 
κατάφεραν να διατυπώσουν τα συμπεράσματά τους. Διατύπωσαν επίσης της επιθυμία τους 
να διερευνήσουν περαιτέρω έννοιες και υλικά του νανόκοσμου (να δουν στο διαδίκτυο 
επεμβάσεις με τη χρήση νανορομπότ και να μάθουν για τη χρήση των νανοϋλικών στην 
καθημερινή τους ζωή). 
 
Γωνιά διερευνητικής μάθησης και  εργαλείων STE(A)M 
Η διάρκεια του διδακτικού σεναρίου ήταν ένας μήνας και η τάξη οργανώθηκε και 
εμπλουτίστηκε με διάφορα υλικά όπως βιβλία, εικόνες, μικροσκόπιο, μεγεθυντικούς φακούς 
και φυσικά υλικά από την αυλή του νηπιαγωγείου  μας. 

Αξιολόγηση 

Για την αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου τα νήπια ρωτήθηκαν σχετικά με τι τους ήταν 
ιδιαίτερα αρεστό και τι όχι στην όλη διαδικασία και αν ήταν εφικτό να αιτιολογήσουν την 
απάντησή τους. Οι διαδικασίες αξιολόγησης, εμπέδωσης και επέκτασης του εν λόγω 
διδακτικού σεναρίου αποτυπώθηκαν ως εξής: Η πλειονότητα των παιδιών έδειξαν έντονο 
ενθουσιασμό και συμμετείχαν ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Τα παιδιά 
αναζητούσαν συχνά πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικές με το μέγεθος «Νάνο» και 
αναζητούσαν στην αυλή του σχολείου αντικείμενα που δεν ήταν ορατά με γυμνό  μάτι για 
αρκετό καιρό μετά, επεκτείνοντας τη νεοαποκτηθείσα γνώση σε νέες καταστάσεις και 
πλαίσια. Λάτρεψαν τις δράσεις με το μικροσκόπιο και τον μεγεθυντικό φακό γιατί όπως 
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είπαν ένιωθαν σα μικροί «επιστήμονες»  ακόμα κι  αν μερικά παιδιά «τρόμαξαν» στην θέα 
κάποιων ιών. Σε ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό αντιλήφθηκαν και κατανόησαν ότι 
υπάρχουν αντικείμενα γύρω μας ακόμα και αν δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι. 

Αποτελέσματα 

Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει και να διευρύνει τις αρχικές 
αντιλήψεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας ως προς το μέγεθος «Νάνο» ορίζοντας το  ως 
το στοιχειωδέστερο υλικό στο μικρόκοσμο. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, ενώ στην αρχή της μελέτης ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των 
παιδιών (90%) ονόμασε ως μικρότερα υλικά/αντικείμενα συγκεκριμένα στοιχεία του 
μακρόκοσμου, με το πέρας της, το ίδιο σημαντικό ποσοστό (90%) αναθεώρησε τις αρχικές 
του υποθέσεις και κατανόησε ότι τα πιο μικρά υλικά/αντικείμενα δεν ανήκουν στο χώρο 
του μακρόκοσμου αλλά σε κάποιον άλλο χώρο, τον χώρο του νανόκοσμου, όπου εκεί 
βρίσκονται τα μικρότερα υλικά τα οποία δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι. Το 10% των 
μαθητών τα οποία ήταν μικρότερης ηλικίας (προνήπια), έδωσαν ασαφείς απαντήσεις.  

Στον πίνακα 1  θα παρουσιαστούν οι αρχικές υποθέσεις των νηπίων και οι απαντήσεις 
τους στο τέλος του διδακτικού σεναρίου. 

 Πίνακας  1. Αρχικές υποθέσεις -προβλέψεις των νηπίων για το μικρότερο αντικείμενο 
που μπορούν να δουν με γυμνό μάτι 

Απαντήσεις   Ποσοστό πριν % Ποσοστό μετά% 

Αντικείμενα μακρόκοσμου  90 0 

Αντικείμενα νανόκοσμου  0 90 
Δε γνωρίζω   10 10 

Σύνολο  100.0 100.0 
 
 
 
Στη συνέχεια και μέσα από τις προαναφερόμενες ερωτήσεις οι οποίες αφορούσαν στο αν τα 
παιδιά γνωρίζουν ότι υπάρχουν μικρά υλικά/αντικείμενα τα οποία δεν είναι ορατά με 
γυμνό μάτι και πως θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε αν υπάρχουν, στο αρχικό στάδιο της 
μελέτης, ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών (90%) απάντησαν ότι, δεν υπάρχουν κι αν 
υπάρχουν μπορούμε να τα δούμε με μεγεθυντικό φακό, ενώ το 10% των μαθητών υπέθεταν 
ότι υπάρχουν αλλά δεν γνώριζαν να τα ονομάσουν και να τα εντοπίσουν. Με το πέρας της 
εργασίας και μέσα από τις διαδικασίες διερεύνησης, ένα σημαντικό ποσοστό (90%) 
απάντησε ότι υπάρχουν υλικά/αντικείμενα που δεν είναι ορατά με γυμνό  μάτι και τα 
όρισαν ως το στοιχειωδέστερο υλικό «Νάνο». Στον πίνακα 2 θα  παρουσιαστούν οι αρχικές 
απόψεις των μικρών μαθητών σε αυτήν την ερώτηση και οι απαντήσεις τους στο τέλος του 
διδακτικού σεναρίου. 

Πίνακας 2. Απαντήσεις των νηπίων σχετικές με το αν υπάρχουν αντικείμενα τα οποία 
δεν είναι ορατά και πως μπορούν να τα ανακαλύψουν  

Απαντήσεις Ποσοστό πριν% Ποσοστό  μετά% 

Υπάρχει 10 90 
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Δεν υπάρχει 90 10 

Σύνολο 100.0 100.0 

 
 
Τέλος, μέσα από ερωτήσεις οι οποίες αφορούσαν στα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν οι 
επιστήμονες για να «δουν» ένα νανοσωματίδιο, ενώ αρχικά, τα παιδιά αγνοούσαν την 
ύπαρξη επιστημονικών εργαλείων παρατήρησης, στην πορεία, έμαθαν ότι υπάρχουν, τα 
γνώρισαν, πειραματίστηκαν, με αποτέλεσμα, στο πέρας του διδακτικού σεναρίου, οι αρχικές 
τους υποθέσεις μετασχηματίστηκαν και τα παιδιά να αναγνώρισαν την αξία του 
μικροσκόπιου ως βασικού εργαλείου παρατήρησης και οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι 
υπάρχουν υλικά στο χώρο του νανόκοσμου. Στον πίνακα 3 θα παρουσιαστούν οι απόψεις 
των νηπίων σε σχέση με την ύπαρξη επιστημονικών εργαλείων παρατήρησης πριν και μετά 
την ολοκλήρωση του διδακτικού σεναρίου. Και στον πίνακα 4 η αποτίμηση της δυνατότητας 
εξαγωγής συμπερασμάτων των νηπίων σχετικά με την ύπαρξη νανοσωματιδίων, μετά την 
ολοκλήρωση του διδακτικού σεναρίου.  

Πίνακας 3. Απόψεις των νηπίων σε σχέση με την ύπαρξη επιστημονικών εργαλείων 
παρατήρησης  

Απαντήσεις  Ποσοστό πριν % Ποσοστό μετά% 

Με το μάτι  75 15 

Με μεγεθυντικό φακό  15 75 

Δε γνωρίζω  10 10 

Σύνολο  100.0 100.0 
 

Πίνακας 4. Αποτίμηση της δυνατότητας των  νηπίων να εξάγουν συμπεράσματα μετά 
από διερευνητικές διαδικασίες μάθησης 

Απαντήσεις  Ποσοστό  % 

Δυνατότητα συμπερασμού  75 
Έλλειψη δυνατότητας συμπερασμού  15 
Αδιαφορία  10 

Σύνολο  100.0 
 

Συζήτηση 

Όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, διαπιστώνουμε πως ενώ οι αρχικές 
υποθέσεις/προβλέψεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας ήταν μακριά από την έννοια 
«Νάνο» κατάφεραν να αναθεωρήσουν τις αρχικές τους υποθέσεις/προβλέψεις και να 
αντιληφθούν πως στον νανόκοσμο υπάρχουν μικρότερα υλικά τα οποία δεν είναι ορατά με 
γυμνό μάτι. Παρέχοντας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας αναπτυξιακά κατάλληλα 
ερεθίσματα, η μάθηση προηγήθηκε της ανάπτυξης διαδραματίζοντας κυρίαρχο ρόλο γι’ 
αυτήν  (Χατζηγεωργίου , 1998). 
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Στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, ενώ οι μικροί μαθητές δεν μπορούσαν να αντιληφθούν 
ότι υπάρχουν υλικά που δεν βλέπουν με γυμνό μάτι, ενθουσιάστηκαν με τους συνεχείς 
πειραματισμούς τους και ανακάλυψαν ένα καινούργιο υλικό που το ονόμασαν 
νανοσωματίδιο. Κατά συνέπεια, ο μικροί μαθητές είναι ικανοί να διερευνούν με 
επιστημονικό τρόπο επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα εφαρμογής της επιστημονικής 
μεθοδολογίας των Φυσικών επιστημών (παρατήρηση, ταξινόμηση, υποβολή ερωτημάτων, 
ερμηνεία παρατήρησης, πρόβλεψη, πειραματισμός και εξαγωγή συμπερασμάτων) στην 
προσχολική τάξη (Σγουρός, 2018).  

Σχετικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, αφού τα παιδιά του νηπιαγωγείου 
αναγνώρισαν το μικροσκόπιο ως εργαλείο επιστημονικής παρατήρησης, οδηγήθηκαν σε 
συμπεράσματα σχετικά με την ύπαρξη υλικών τα οποία εμπεριέχονται/υπάρχουν στο χώρο 
του νανόκοσμου. Τα αποτελέσματα ευθυγραμμίζονται με τα ευρήματα της μελέτης των 
Πέικου, Μάνου και Σπύρτου (2015) όπου καταδείχθηκε ότι οι μικροί μαθητές συσχετίζουν τη 
«νανοτεχνολογία» με κάτι πολύ μικρό με την βοήθεια κατάλληλων εργαλείων, 
διερευνητικών διεργασιών και καταστάσεων προβληματισμού (Spencer & Angelotti, 2004). 

Τα τελευταία χρόνια έρευνες τονίζουν τα οφέλη της χρήσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών 
STE(A)M στην προσχολική εκπαίδευση καθώς οι μικροί μαθητές μπορούν να επιλύουν 
προβλήματα, να συνεργάζονται και να δημιουργούν (Stone-MacDonald et al., 2012).  
Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής τάξης καθώς καλούνται 
ως πρότυπα να προσεγγίσουν διαδικασίες ως πραγματικά ενδιαφερόμενοι, επίμονοι, 
ευέλικτοι, ανατροφοδοτικοί και συνεργάσιμοι συνεκπαιδευτές ομάδας. Τα παιδιά, με τη 
χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών αντιλαμβάνονται τις εφαρμογές Ν-ΕΤ και 
οδηγούνται στον «Νάνο» γραμματισμό (Σπύρτου κ.α., 2018). Όμως, η εφαρμογή της 
νανοεπιστήμης και της νανοτεχνολογίας στην προσχολική ηλικία χρειάζεται περαιτέρω 
διερεύνηση καθώς θεωρείται πολύπλοκο εγχείρημα (Yawson,  2012). 

Τα ευρήματα αυτής της έρευνας εμπεριέχουν τον περιορισμό της αδυναμίας γενίκευσης 
καθότι η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ένα μικρό δείγμα παιδιών (Ν=40) τα οποία δεν 
επιλέχθηκαν με διαδικασίες τυχαίας δειγματοληψίας. Μας παρείχαν όμως μια εικόνα για το 
αν τα παιδιά ανάλογης ηλικίας είναι ικανά να αντιληφθούν έννοιες και στοιχεία από τον 
χώρο του νανόκοσμου. Παρά το γεγονός ότι, δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα εξειδικευμένα 
μέσα και υλικά για την προσέγγιση των εννοιών STE(A)M στην προσχολική βαθμίδα 
(Pantoya et al., 2015) οι μικροί μαθητές φαίνεται να απολαμβάνουν τη μαθησιακή 
διαδικασία και να αναπτύσσουν κίνητρα εμπλοκής (Bagiati & Evangelou, 2016). Η 
διερευνητική διάθεση των παιδιών αυξάνεται κατακόρυφα όταν η διδακτική μεθοδολογία 
που ακολουθείται στο πεδίο των STE(A)M αξιοποιεί με ευφάνταστους και ευρηματικούς 
τρόπους υλικά και μέσα αλλά και υποστηρικτικά πλαίσια στη μαθησιακή διαδικασία έτσι 
ώστε όλα τα παιδιά να γίνουν κοινωνοί της νέας γνώσης ανάλογα με το γνωστικό τους 
υπόβαθρο. 

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα μελέτη ευθυγραμμίζεται με αντίστοιχες μελέτες του 
πεδίου οι οποίες επισημαίνουν την αναγκαιότητα εισαγωγής νέων τρόπων προσέγγισης της 
γνώσης σε καινούρια γνωστικά πεδία και αντικείμενα. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η εμπλοκή 
των παιδιών με βασικές έννοιες της νανοτεχνολογίας, μέσω της μεθοδολογίας STE(A)M, τα 
βοηθά να αποκτήσουν ενδιαφέρον για τις επιστήμες και να αναπτύξουν δεξιότητες 
αναγκαίες για τη μετέπειτα σχολική ζωή και ενήλικη δράση. Επιπλέον, οικειοποιούνται 
διαδικασίες που τα καθιστούν ικανά να αντιμετωπίζουν διερευνητικά προβλήματα σε 
ατομικό, ομαδικό και ευρύτερα κοινωνικό επίπεδο (Bybee, 2010). 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά στη μεθοδολογία STEAM εστιάζοντας στις αρχές εκπαίδευσης 
στις οποίες βασίζεται η συγκεκριμένη μεθοδολογία και στην εκπαιδευτική ρομποτική. Στη συνέχεια θα 
παρουσιαστεί έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε νηπιαγωγεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ 
Αθήνας με θέμα τη διερεύνηση αντιλήψεων, δυνατοτήτων και περιορισμών που διατυπώθηκαν από 
τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής εκπαίδευσης αναφορικά με τη μεθοδολογία STEAM και την 
Εκπαιδευτική Ρομποτική στο νηπιαγωγείο. 
 
Λέξεις κλειδιά: STEAM, εκπαιδευτική ρομποτική, έρευνα, αντιλήψεις νηπιαγωγών. 

Εισαγωγή 

Η αρχή του John Dewey είναι ότι η εκπαίδευση αρχίζει με την περιέργεια (Savery, 2006),  
επειδή κινητοποιεί τους μαθητές να περάσουν από όλα τα βήματα της επιστημονικής 
έρευνας: να κάνουν μια ερώτηση, να σχεδιάσουν πώς να ελέγξουν μια υπόθεση, να 
συλλέξουν δεδομένα, να αναλύσουν τα αποτελέσματα και να τα μοιραστούν (Pedaste et al. 
2015). Οι μαθητές που εμπλέκονται σε προσεγγίσεις STEAM, συμμετέχουν ενεργά σε 
δραστηριότητες που αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τις Επιστήμες των 
Μηχανικών, τις Τέχνες και τα Μαθηματικά ενώ η διδασκαλία του STEAM έχει να κάνει με 
τη χρήση πρακτικών εμπειριών παρέχοντας στους μαθητές εργαλεία για να ξετυλίξουν και 
να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους. 

Οι μελλοντικοί μαθητές με εκπαίδευση  STEM είναι σημαντικό να εμπλέκονται από 
μικρή ηλικία σε δραστηριότητες κατανόησης και  χρήσης της τεχνολογίας σε ένα σχολικό 
πλαίσιο. Τα μικρά παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν μια φυσική προδιάθεση να 
διερευνήσουν STEM προκλήσεις. Θεωρείται εσφαλμένα από κάποιους ότι δυσκολεύονται 
στην έκφραση των εμπειριών τους, στη διατύπωση προβλέψεων και υποθέσεων, στην 
υποβολή ερευνητικών ερωτημάτων και στη διατύπωση συμπερασμάτων (Katz, 2010).Τα 
παιδιά προσχολικής   ηλικίας μπορούν να θέτουν ερευνητικά ερωτήματα, να αιτιολογούν 
τις απόψεις τους και να διατυπώνουν ερμηνείες για το πώς λειτουργεί ο φυσικός, 
κοινωνικός και βιολογικός κόσμος γύρω τους (NSF, National Science Foundation2012). 
Αξιοποιούν ποικίλα εργαλεία (π.χ. μαγνήτες) και μπορούν να εμπλέκονται σε 
πειραματισμούς, έχουν έμφυτη περιέργεια για διερευνήσεις, και μπορούν να επιλύουν 
προβλήματα και γρίφους, να κάνουν συγκρίσεις φαινομένων και αντικειμένων (Sharapan, 
2012) και να διερευνούν γεγονότα, πρότυπα και κανόνες. 

Με την επίλυση προβλημάτων σχετίζεται και η εκμάθηση της κωδικοποίησης, η οποία σε 
μικρή ηλικία βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, δημιουργικότητας, 
μαθηματικών και δεξιοτήτων γραφής, καθώς και εμπιστοσύνης και επιμονής. Μαθαίνοντας 
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ένα παιδί πώς να κωδικοποιεί μπορεί να το βοηθήσει να αναπτύξει καλύτερη κατανόηση 
του κόσμου που το περιβάλλει και να αυξήσει τις πιθανότητες να επιτύχει στην προσωπική 
και επαγγελματική του ζωή. 

Στην παρούσα εργασία ερευνητικός στόχος είναι αρχικά να αναδειχθεί η αναγκαιότητα 
και η δυνατότητα υλοποίησης και εφαρμογής προγραμμάτων σχεδιασμένων με τη 
μεθοδολογία STEAM σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με αναφορά στις αρχές στις οποίες 
βασίζεται η συγκεκριμένη μεθοδολογία. Μέσα από αυτή την εργασία θα παρουσιαστεί η 
έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε νηπιαγωγεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ 
Αθήνας αναφορικά με τη διερεύνηση αντιλήψεων των εκπαιδευτικών προσχολικής 
εκπαίδευσης σχετικά με τη μεθοδολογία STEAM και την Εκπαιδευτική Ρομποτική. 
Ζητούμενο είναι μεταξύ άλλων η διερεύνηση αντιλήψεων σχετικά με  τη γνώση της 
μεθοδολογίας και η ύπαρξη σχετικής επιμόρφωσης τους (τι ποσοστό έχει παρακολουθήσει 
κάποιο σεμινάριο) όπως και η πρόθεση να εφαρμόσουν αυτή τη μεθοδολογία στην 
εκπαιδευτική πράξη.  

Αρχές της εκπαίδευσης STEAM 

Το STEAM αποτελεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση, η οποία σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να εισάγονται οι Επιστήμες της Τεχνολογίας και της Μηχανικής στη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών, αλλά και των Μαθηματικών εστιάζοντας στην επίλυση πραγματικών 
προβλημάτων ή τη δημιουργία μιας κατασκευής με το συνδυασμό εννοιών/εργαλείων 
(Psycharis, 2016). Σύμφωνα με το National Research Council (2009) και αναλύοντας αυτό 
που το κάθε γράμμα της ακρωστιχίδας STEM αντιπροσωπεύει το S (Science) «Επιστήμη είναι 
η μελέτη του φυσικού κόσμου, περιλαμβάνει τους νόμους της φύσης που σχετίζονται με τη φυσική, 
χημεία, βιολογία και γεωλογία και την αντιμετώπιση ή εφαρμογή γεγονότων, αρχών ή θεωριών που 
σχετίζονται με τα θέματα αυτά. Η επιστήμη είναι ταυτόχρονα ένα πεδίο γνώσης που έχει συγκεντρωθεί 
μέσα από το χρόνο και μια διαδικασία – επιστημονική έρευνα-που παράγει νέα γνώση. Η γνώση της 
επιστήμης βρίσκεται στα θεμέλια της διαδικασίας σχεδιασμού» (NRC, 2009). 

Για τo γράμμα Τ (Technology) αναφέρεται ότι:  «Η τεχνολογία, αν και δεν αποτελεί αντικείμενο 
με την απόλυτη έννοια, περιλαμβάνει ένα ολόκληρο σύστημα από ανθρώπους και οργανισμούς, γνώση, 
διαδικασίες και συσκευές οι οποίες επιτρέπουν τη δημιουργία και λειτουργία τεχνολογικών συσκευών, 
καθώς και των παραγώγων της. Διαμέσου τις ιστορίας, οι άνθρωποι δημιουργούσαν τεχνολογία ώστε να 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες και επιθυμίες τους. Το μεγαλύτερο μέρος της μοντέρνας τεχνολογίας 
αποτελεί προϊόν της επιστήμης και μηχανικής και τεχνολογικά εργαλεία χρησιμοποιούνται και στα δύο 
πεδία» (NRC, 2009) 
Για το γράμμα E (Engineering) αναφέρετια ότι: « Μηχανική είναι η συστηματική και συχνά 
τμηματική προσέγγιση του σχεδιασμού αντικειμένων, διαδικασιών και συστημάτων ώστε να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες και επιθυμίες του ανθρώπου. Η μηχανική είναι τόσο ένα σώμα γνώσης 
σχετικά με το σχεδιασμό και τη δημιουργία τεχνητών προϊόντων, όσο και μια διαδικασία λύσης 
προβλήματος. Η διαδικασία αυτή υλοποιείται κάτω από συγκεκριμένους περιορισμούς. Ένας 
περιορισμός στο μηχανικό σχεδιασμό είναι οι νόμοι της φύσης. Άλλοι περιορισμοί περιλαμβάνουν το 
χρόνο, το κόστος, τα διαθέσιμα υλικά, εργονομία, τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και την 
πιθανότητα της κατασκευής και συντήρησής τους. Η μηχανική κάνει χρήση αρχών της επιστήμης και 
των μαθηματικών καθώς και τεχνολογικών εργαλείων» (NRC, 2009). Για το γράμμα M 
(Mathematics) αναφέρεται ότι μαθηματικός γραμματισμός ορίζεται στο Programme for 
International Student Assessment (PISA) ως «η ικανότητα να εντοπίζει, να κατανοεί και να 
εμπλέκεται με τα  μαθηματικά, και να παίρνει τεκμηριωμένες αποφάσεις για το ρόλο που έχουν στην 
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τρέχουσα αλλά και μελλοντική προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή με άλλα άτομα, καθώς 
και τη ζωή ως ένα δημιουργικό, συνειδητοποιημένο 
πολίτη» (OCDE, 2006). 

Το γράμμα A (Art), το οποίο προστέθηκε στην ακροστιχίδα STREAM περιλαμβάνει την 
έκφραση και τη δημιουργικότητα μέσα από την Τέχνη, ενώ το R (Reading και Writing) όταν 
αυτές συνδυάζονται με τη σκέψη (με την ευρεία της έννοια) περιλαμβάνοντας την 
αναγνώριση και την απεικόνιση, το σχηματισμό των μοτίβων, τη μοντελοποίηση, την 
απόκτηση «αίσθησης» για τα συστήματα, καθώς και τις δεξιότητες που αποκτώνται από τη 
χρήση εργαλείων όπως το μολύβι και το πινέλο, οι οποίες είναι αποδεδειγμένα πολύτιμες 
για την ανάπτυξη των παιδιών (Φώτη & Ρέλλια, 2020)Το STEAM εστιάζει στην επίλυση 
αυθεντικών προβληματικών καταστάσεων ακολουθώντας μια διαθεματική προσέγγιση μέσα 
από έννοιες, μεθοδολογίες, εργαλεία διαφόρων επιστημονικών τομέων (κατασκευή, 
δημιουργία κώδικα, συνεργασία) και διδάσκει την καινοτομία επιτρέποντας στους μαθητές 
να εξερευνήσουν καλύτερα και σε βάθος όλα τα μαθήματα. Άλλωστε η πολυπλοκότητα των 
σύγχρονων κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων απαιτεί πολυδιάστατη 
αντιμετώπιση (Morrison & Bartlett, 2009). 

«Δεν έχουμε μια σειρά από χωριστούς κόσμους, άλλος μαθηματικός, άλλος φυσικός, άλλος ιστορικός. 
Ζούμε σε έναν κόσμο, όπου όλες οι πλευρές συνδέονται, όλες οι σπουδές προέρχονται από σχέσεις του 
ενός μεγάλου κοινού κόσμου και καθώς το παιδί ζει σε μεταβαλλόμενη και ενεργητική σχέση με αυτόν 
τον κοινό κόσμο, οι σπουδές του είναι φυσικά ενιαίες» (Dewey, 1990). 

Η επίλυση προβλήματος αποτελεί το συστατικό στοιχείο της μεθοδολογίας STEAM και 
θεωρείται η ικανότητα των παιδιών όχι μόνο να αναζητούν/επισημαίνουν αλλά και να 
επιλύουν προβλήματα της καθημερινής τους ζωής (Φώτη & Ρέλλια, 2020). Η επίλυση 
προβλήματος έχει ως στόχο να κάνει τους μαθητές 
«λύτες» προβλημάτων στον πραγματικό κόσμο μαθαίνοντας ότι για να επιτευχθεί αυτό θα 
πρέπει να συνεργαστούν και να επινοήσουν μια λύση στο πρόβλημα από μόνοι τους. 

H συνεργατικότητα των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών μεταξύ τους είναι ένα 
ουσιαστικό στοιχείο ένταξης των STEΑM στη διδασκαλία και τη μάθηση δημιουργώντας μια 
«γέφυρα» ανάμεσα στις προηγούμενες εμπειρίες του παιδιού και το επίκεντρο των νέων 
γνώσεων (Thulin & Redfors, 2016). Βασικό στοιχείο της προσέγγισης STEAM είναι ότι 
αποτελεί μια μαθητοκεντρική διαδικασία όπου οι μαθητές κινητοποιούνται ακόμα 
περισσότερο όταν αισθάνονται υπεύθυνοι για τη λύση του προβλήματος(Savery, 2006). 

Η επίλυση προβλήματος και η συνεργατικότητα αποτελούν συστατικά στοιχεία της  
μεθοδολογίας  STEAM ξ οποία βασίζεται στην αξία της διερώτησης και της διατύπωσης 
ερωτημάτων, η οποία έχει τονιστεί ιδιαίτερα στα εθνικά επίπεδα εκπαίδευσης των ΗΠΑ 
(National Eucational Standards) σύμφωνα με τα οποία «η διερώτηση διαμέσου αυθεντικών 
ερωτημάτων που παράγονται από την εμπειρία των μαθητών είναι η κεντρική στρατηγική για τη 
διδασκαλία της Επιστήμης» (Φώτη &Ρέλλια, 2020, σ.18). 

Όπως αναφέρεται σε έρευνες, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μπορούν να συμπεραίνουν 
αιτιώδεις σχέσεις από τα δεδομένα και να καταδείξουν ικανότητα επιστημονικής σκέψης (Li 
& Klahr, 2006). Σημαντικό   ρόλο στην καλλιέργεια της δεξιότητας ανάπτυξης της 
διερώτησης παίζει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος προκειμένου να συμβάλλει θα πρέπει να 
καθοδηγεί τη συζήτηση ώστε να βοηθά τους μαθητές να επιλέξουν και να εστιάσουν σε ένα 
συγκεκριμένο πρόβλημα ή ερώτημα προς διερεύνηση. Ο εκπαιδευτικός  διδάσκει στους 
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μαθητές  τη φύση και τη δομή των διερευνήσεων,  δίνει παραδείγματα διερευνήσημων 
ερωτημάτων,  βασίζεται στα προσωπικά ενδιαφέροντα των μαθητών και στην 
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προσπάθεια έγινε εφαρμογή της ποσοτικής έρευνας γιατί θεωρήσαμε αποτελεσματικότερη 
τη συγκέντρωση ποσοτικών δεδομένων και κατά επέκταση την ανάλυσή τους με στατιστικά 
εργαλεία και μεθόδους. Τα ποσοτικά δεδομένα έχουν αριθμητική ή αναλογική μορφή και 
μπορούμε να τα παρουσιάσουμε σε διαγράμματα και σχήματα, γεγονός που μας 
διευκολύνει στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας (Δημητρόπουλος, 2001). 
Ωστόσο, η ποσοτικοποίηση αυτή των δεδομένων, δεν αποτρέπει από την άλλη, την ποιοτική 
σύνοψη των αποτελεσμάτων (Δημητρόπουλος, 2001). Παράλληλα, στην ποσοτική έρευνα 
είναι δυνατή: α) η παραγωγή αριθμητικών δεδομένων που μπορούν να μας οδηγήσουν σε 
ευρύτερη διερεύνηση του θέματος (Cohen & Manion, 1994), β) ο έλεγχος μιας ή και 
περισσότερων υποθέσεων, γ) η ερμηνεία αίτιου & αιτιατού, και δ) οι προβλέψεις/εκτιμήσεις. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα 

Η έρευνα όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πραγματοποιήθηκε σε νηπιαγωγεία της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και είχε ως θέμα τη διερεύνηση των αντιλήψεων 
των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης σχετικά με τη μεθοδολογία STEAM και 
την Εκπαιδευτική Ρομποτική. Συγκεκριμένα τα ερωτήματα τα οποία διατυπώθηκαν 
ήταν: 

    Πόσο σημαντική θεωρείτε ότι είναι η εκπαίδευση STEAM για τους μαθητές σας; 

   Θα εντάσσατε την εκπαίδευση STEAM και την εκπαιδευτική ρομποτική στην 
εκπαιδευτική δαδικασία;       Πόσο θα μπορούσε να σας βοηθήσει η εκπαίδευση 
STEAM στην εκπαιδευτική πρακτική εάν την εφαρμόσετε; 

    Έχετε κάποιους προβληματισμούς αναφορικά με το STEAM και την εκπαιδευτική 
ρομποτική; 

Συλλογή δεδομένων- Δείγμα έρευνας 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω για τη συγκέντρωση των δεδομένων της έρευνας 
πραγματοποιήσαμε ποσοτική έρευνα. Τα ερευνητικά δεδομένα στα οποία στηριχτήκαμε 
προέρχονται από τη συμπλήρωση ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με 17 ερωτήματα εκ 
των οποίων τα 15 ήταν κλειστού τύπου σε κλίμακα μέτρησης Likert και 2 ερωτήματα 
ανοικτού τύπου, τα οποία έδιναν τη    δυνατότηα στον ερωτώμενο να αναπτύξει σύντομη 
απάντηση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 20 Φεβρουαρίου 2021 -10 Μαρτίου 
2021 και το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας.εκπαίδευσης που 
διδάσκουν στα  νηπιαγωγεία της Γ΄ Αθήνας. Συνολικά το δείγμα ήταν 104 εκπαιδευτικοί της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας ειδικότητας Νηπιαγωγών που απάντησαν στο 
Google ερωτηματολόγιο το οποίο κατασκευάστηκε σε ηλεκτρονική φόρμα της Google η 
οποία βρίσκεται στη  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL7C4jRNNr5A04D_Rw9aJAXmvyOTuPa
3Xu7V5GnS 6zNV4n4Q/viewform?usp=sf_link 

Αξιοπιστία και εγκυρότητα ερευνητικής διαδικασίας και μετρήσεων 

Για να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ακολουθήσαμε τα παρακάτω 
βήματα: 1) μαζί με το ερωτηματολόγιο διαβιβάστηκε και μία επιστολή της ερευνήτριας προς 
τους ερωτηθέντες προκειμένου να κατανοήσουν τον σκοπό της έρευνας, το περιεχόμενο του 
ερωτηματολογίου και να εξασφαλιστεί η ανωνυμία, ώστε να απαντήσουν με ειλικρίνεια, 2) η 
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   Θα εντάσσατε την εκπαίδευση STEAM και την εκπαιδευτική ρομποτική στην 
εκπαιδευτική δαδικασία;       Πόσο θα μπορούσε να σας βοηθήσει η εκπαίδευση 
STEAM στην εκπαιδευτική πρακτική εάν την εφαρμόσετε; 

    Έχετε κάποιους προβληματισμούς αναφορικά με το STEAM και την εκπαιδευτική 
ρομποτική; 

Συλλογή δεδομένων- Δείγμα έρευνας 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω για τη συγκέντρωση των δεδομένων της έρευνας 
πραγματοποιήσαμε ποσοτική έρευνα. Τα ερευνητικά δεδομένα στα οποία στηριχτήκαμε 
προέρχονται από τη συμπλήρωση ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με 17 ερωτήματα εκ 
των οποίων τα 15 ήταν κλειστού τύπου σε κλίμακα μέτρησης Likert και 2 ερωτήματα 
ανοικτού τύπου, τα οποία έδιναν τη    δυνατότηα στον ερωτώμενο να αναπτύξει σύντομη 
απάντηση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 20 Φεβρουαρίου 2021 -10 Μαρτίου 
2021 και το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας.εκπαίδευσης που 
διδάσκουν στα  νηπιαγωγεία της Γ΄ Αθήνας. Συνολικά το δείγμα ήταν 104 εκπαιδευτικοί της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας ειδικότητας Νηπιαγωγών που απάντησαν στο 
Google ερωτηματολόγιο το οποίο κατασκευάστηκε σε ηλεκτρονική φόρμα της Google η 
οποία βρίσκεται στη  
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Αξιοπιστία και εγκυρότητα ερευνητικής διαδικασίας και μετρήσεων 

Για να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ακολουθήσαμε τα παρακάτω 
βήματα: 1) μαζί με το ερωτηματολόγιο διαβιβάστηκε και μία επιστολή της ερευνήτριας προς 
τους ερωτηθέντες προκειμένου να κατανοήσουν τον σκοπό της έρευνας, το περιεχόμενο του 
ερωτηματολογίου και να εξασφαλιστεί η ανωνυμία, ώστε να απαντήσουν με ειλικρίνεια, 2) η 
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οποία βρίσκεται στη  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL7C4jRNNr5A04D_Rw9aJAXmvyOTuPa
3Xu7V5GnS 6zNV4n4Q/viewform?usp=sf_link 

Αξιοπιστία και εγκυρότητα ερευνητικής διαδικασίας και μετρήσεων 

Για να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ακολουθήσαμε τα παρακάτω 
βήματα: 1) μαζί με το ερωτηματολόγιο διαβιβάστηκε και μία επιστολή της ερευνήτριας προς 
τους ερωτηθέντες προκειμένου να κατανοήσουν τον σκοπό της έρευνας, το περιεχόμενο του 
ερωτηματολογίου και να εξασφαλιστεί η ανωνυμία, ώστε να απαντήσουν με ειλικρίνεια, 2) η 
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προσπάθεια έγινε εφαρμογή της ποσοτικής έρευνας γιατί θεωρήσαμε αποτελεσματικότερη 
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συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου  ήταν εθελοντική, 3) το ερωτηματολόγιο στάλθηκε 
ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας google docs, και 4) τηρήθηκαν όλα τα στάδια μίας έρευνας. 
Παράλληλα, η κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου αξιολογήθηκε για την καταλληλότητά 
της ως προς: 1) το περιεχόμενό της, 2) τη λεκτική της διατύπωση, 3) τη σειρά της στο 
ερωτηματολόγιο, 4) τον τύπο της (Παρασκευόπουλος, 1999). Τέλος, στις ερωτήσεις κλειστού 
τύπου δόθηκε μεγάλο εύρος προτεινόμενων απαντήσεων χρησιμοποιώντας πενταβάθμια 
κλίμακα Likert και για να αυξήσουμε την εγκυρότητα περιλάβαμε και ερωτήσεις ανοιχτού 
τύπου. Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο κατασκευής της φόρμας Google forms της Google 
drive επιλέχθηκε γιατί δίνει  τη δυνατότητα τα δεδομένα να συλλέγονται και να 
καταγράφονται σε λογιστικά φύλλα ώστε να είναι πιο εύκολη και εύχρηστη η στατιστική 
επεξεργασία τους. 

Ανάλυση και Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Έρευνας 

Από την έρευνα που διεξήχθη συγκεντρώθηκαν συνολικά 104 ερωτηματολόγια μέσω της 
φόρμας google docs και η στατιστική ανάλυσή έγινε με Excel, οπότε είναι 
μονομεταβλητή. Συνολικά το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 17 
ερωτήσεις όπου στο Α’ Μέρος του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου καταγράφησαν  τα 
δημογραφικά στοιχεία, όπως το φύλο των ερωτηθέντων, την ηλικία, το επίπεδο 
γνώσεων, τη διδακτική προϋπηρεσία και τις γνώσεις τους ως προς τις ΤΠΕ. Ως προς το 
φύλο των ερωτηθέντων ήταν όλες γυναίκες και ως προς την ηλικία του δείγματος το 
36,5% είναι μεταξύ 51 ετών και άνω, το 35,6% μεταξύ 41-50 ετών, το 22,1% μεταξύ 30-40 
ετών και το 5,8% 23-30 ετών (γράφ.1) 

 
Σχήμα 1. Ηλικία 

 

Ως προς το προς το επίπεδο γνώσεων, το 70,2% των ερωτηθέντων είχαν πτυχίο ΑΕΙ, το 25% 
μεταπτυχιακό δίπλωμα, το 1,9% διδακτορικό δίπλωμα ενώ το 1% έχει ολοκληρώσει το Μαράσλειο 
Διδασκαλείο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2. 
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Σχήμα 2. Επίπεδο Γνώσεων 

 
 

Ως προς τη διδακτική προϋπηρεσία, το 47,1% έχει 13 έως 20 χρόνια, το 22,1% έχει 21 έως 25 
χρόνια, το 16,3% έχει πάνω από 25 χρόνια, 7,7% έχει 6 έως 11 χρόνια και τέλος, 6,7  έχει από 1 έως 
5 χρόνια όπως φαίνεται στο Σχήμα3. 

 
               Σχήμα 3. Διδακτική Προϋπηρεσία 

 
Ως προς το επίπεδο γνώσεων στις ΤΠΕ, το 51% από τους ερωτηθέντες έχει ολοκληρώσει το 
Β΄Επίπεδο, το 46,2% το Ά επίπεδο και το 2,9% δήλωσε ότι είναι επιμορφωτής ΤΠΕ,  όπως φαίνεται 
στο σχήμα 4. 
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Σχήμα 4. Επίπεδο γνώσεων ΤΠΕ 

 
Ως προς τη γνώση αναφορικά με τη μεθοδολογία STEAM , το 53,8% των ερωτηθέντων απάντησαν 
ότι γνωρίζουν λίγο, το 26,9% αρκετά, 11,8  πολύ και 7,7 καθόλου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5. 

 

 
Σχήμα 5. Γνώση για την εκπαίδευση STE(A)M 

Στο ερώτημα εάν έχουν χρησιμοποιήσει την εκπαίδευση STE(A)M στο σχολείο, το 71,4% των 
ερωτηθέντων απάντησε αρνητικά και το 28,6% θετικά, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6. 
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Σχήμα 6. Εκπαίδευση STE(A)M στο σχολειο. 

Στο ερώτημα εάν έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο αναφορικά με το STEAM,  το 79,2% των 
ερωτηθέντων απάντησε θετικά, και το 20,8% απάντησε αρνητικά, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7. 

 

 
Σχήμα 7. Παρακολούθηση σεμιναρίου STE(A)M 

Στο ερώτημα πόσο σημαντική είναι η προϋπαρχουσα γνώση των μαθητών για την εκπαίδευση 
STEΑM, το 50% απάντησε ότι ειναι περισσότερο σημαντική, το 23,1% είναι λίγο σημαντική, το 
11,5% ότι είναι αδιάφορη, ενώ σε ποσοστό 7,7% οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι δεν είναι 
καθόλου σημαντική σύμφωνα με το σχήμα 8. 
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Σχήμα 8. Προϋπάρχουσα γνώση μαθητών και STE(A)M 

Ως προς το πόσο σημαντική είναι η επίλυση προβλήματος στην εκπαίδευση STEΑM, το 61,5% 
απάντησε ότι είναι περισσότερο σημαντική, το 30,8% ότι είναι απόλυτα σημαντική, και το 7,7% 
είναι λίγο σημαντική σύμφωνα και με το Σχήμα 9. 

 
 

Σχήμα 9. Επίλυση προβλήματος και STE(A)M 
Ως προς το πόσο σημαντική είναι η μαθητοκεντρική προσέγγιση στην εκπαίδευση STEAM, το 
53,8% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι απόλυτα σημαντική, το 34,6% ότι είναι 
περισσότερο σημαντική, το 7,7% ότι είναι λίγο σημαντική και ένα 3,8% απάντησε ότι είναι 
αδιάφορη, όπως φαίνεται και στο σχήμα 10. 
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Σχήμα 10. Μαθητοκεντρική προσέγγιση και STE(A)M 
Ως προς το πόσο σημαντική είναι η διεπιστημονικότητα στην εκπαίδευση STEAM ,το 53,6% 
απάντησε ότι είναι απόλυτα σημαντική, το 42,9% ότι είναι περισσότερο σημαντική και το 3,6% 
ότι είναι αδιάφορη, σύμφωνα με το Σχήμα 11. 

 

 
 

Σχήμα 11. Διεπιστημονικότητα και STE(A)M 
 
 

Ως προς το πόσο σημαντική είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης STE(A)M με τον πραγματικό 
κόσμο, το 46,2% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι απόλυτα σημαντική, το 34,6% 
περισσότερο σημαντική, το 11,5% λίγο σημαντική και τέλος, το 7,7% είναι αδιάφορη, σύμφωνα 
με το Σχήμα 12. 
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Ως προς το πόσο σημαντική είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης STE(A)M με τον πραγματικό 
κόσμο, το 46,2% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι απόλυτα σημαντική, το 34,6% 
περισσότερο σημαντική, το 11,5% λίγο σημαντική και τέλος, το 7,7% είναι αδιάφορη, σύμφωνα 
με το Σχήμα 12. 
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Σχήμα 12. Σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο και STE(A)M 

Ως προς τον πειραματισμό και το πόσο σημαντικός είναι για την εκπαίδευση STEAM, το 
61,5% των ερωτηθέντων απάντησαν ως απόλυτα σημαντική και το 38,5% ως περισσότερο 
σημαντική, όπως φαίνεται και στο σχήμα 13. 

 

 
Σχήμα 13: Πειραματισμός και STE(A)M 

Ως προς το πόσο σημαντική είναι η βιωματική μάθηση στην εκπαίδευση STEAM, το 61,5% 
απάντησε ότι είναι απολύτως σημαντική και 38,5% ότι είναι περισσότερο σημαντική, όπως 
φαίνεται και στο Σχήμα 14. 
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Σχήμα 14. Βιωματική μάθηση και STE(A)M 
Στο ερώτημα αναφορικά με το πόσο σημαντική είναι η ομαδοσυνεργαστική μάθηση στην 
εκπαίδευση STEAM, το 64,3% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι απόλυτα σημαντική και το 
35,7% περισσότερο σημαντική, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 15. 

 
 

Σχήμα 15. Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση και STE(A)M 

Στο ερώτημα αναφορικά με το πόσο σημαντική είναι η διατύπωση ερωτημάτων και υποθέσεων 
στην εκπαίδευση STEAM, το 60,7% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι απόλυτα σημαντική 
και το 39,3% ότι είναι περισσότερο σημαντική, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 16. 
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Σχήμα 16. Διατύπωση ερωτημάτων και υποθέσεων και STE(A)M 

 
Στο ερώτημα αναφορικά με τη σύνδεση εκπαίδευσης STEAM. και αγοράς εργασίας, το 35,7% 
απάντησε ότι είναι αδιάφορη και το 25,4% απόλυτα σημαντική, το 17,9% είναι περισσότερο 
σημαντική, ενώ το 17,3% και το 7,1% ότι είναι λίγο σημαντική και καθόλου αντίστοιχα,  όπως 
φαίνεται κα στο Σχήμα 17. 

 

 
 

Σχήμα 17. Σύνδεση εκπαίδευσης STE(A)M και αγορά εργασίας. 

Στο ερώτημα αναφορικά με το πόσο σημαντική είναι η επιμόρφωση και η ενημέρωση στην 
εκπαίδευση STEAM, ΤΟ 67,9% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι απόλυτα σημαντική και το 
28,6% είναι περισσότερο σημαντική, ενώ έαν 3,6% απάντησε ότι είναι λίγο σημαντική, όπως 
φαίνεται και στο Σχήμα 18. 
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Σχήμα 18. Επιμόρφωση και ενημέρωση στην εκπαίδευση STE(A(M 

Στο ερώτημα αναφορικά με το πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση STE(A)M για τους μαθητές 
και μαθήτριες, το 46,4% των ερωτηθέντων απάντησε πολύ, το 35,7% αρκετά, το 10,7% 

απάντησε πάρα πολύ και το 7,1% απάντησε λίγο, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 19.

 

 
 

Σχήμα 19. STE(A)M και μαθητές-μαθήτριες 

Στο ερώτημα κατά πόσο θεωρείται ότι η Εκπαίδευση STE(A)M θα βοηθήσει εσάς στην 
καθημερινή σας εκπαιδευτική πρακτική, το 39,3% των ερωτηθέντων απάντησε αρκετά, το 
32,1% πολύ, το 17,9% απάντησε πάρα πολύ, το 7,1% απάντησε λίγο και το  3,6% απάντησε 
καθόλου, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 20. 
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Σχήμα 20. Εκπαίδευση STE(A)M και εκπαιδευτική πρακτική 
 

Στο ερώτημα αναφορικά με το αν οι εκπαιδευτικοί  έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο  
για την εκπαιδευτική ρομποτική, το 69,2% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά και το 30,8% 
αρνητικά, σύμφωνα με το Σχήμα 21. 

 
 

Σχήμα 21. Σεμινάριο στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 
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Στο ερώτημα αναφορικά με το πόσο σημαντική είναι η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων 
για την χρήση εκπαιδευτικής ρομποτικής, το 71,4% των ερωτηθέντων απάντησε απόλυτα 
σημαντική, το 21,4% απάντησε περισσότερο σημαντική και το 7,1% απάντησε ότι είναι 
αδιάφορη, όπως φαίνεται στο Σχήμα 22. 

 

 
Σχήμα 22. Υλικοτεχνική υποδομή και εκπαιδευτική ρομποτική 

Στο ερώτημα αναφορικά με το πόσο σημαντικές είναι οι γνώσεις για τη χρήση ρομποτικής, το 
67,9% απάντησε ότι είναι απολύτως σημαντική και το 28,6% περισσότερο σημαντική, ενώ το 
3,6% ότι είναι λίγο σημαντική, σύμφωνα και με το Σχήμα 23. 

 
 
Σχήμα 23. Γνώσεις για την ρομποτική 

 

Στο ερώτημα αναφορικά με το πόσο σημαντική είναι η εκπαιδευτική ρομποτική να βρει 
εφαρμογή σε όλα τα επιστημονικά πεδία του STEAM, το 53,6% και 35,7% απάντησε ότι είναι 
απόλυτα σημαντική και περισσότερο σημαντική αντίστοιχα, το 7,1% απάντησε ότι είναι 
αδιάφορη και το 3,6% λίγο σημαντική, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 24. 
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Σχήμα 24. Εφαρμογή εκπαιδευτικής ρομποτικής σε όλα τα πεδία 

STEAM 

Στο ερώτημα αναφορικά με το πόσο σημαντικό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα να εντάξει με 
σαφήνεια την εκπαιδευτική ρομποτική στην εκπαίδευση STEAM, το 57,1% και 32,1% απάντησε 
απόλυτα και περισσότερο σημαντική αντίστοιχα  και το 10,7% απάντησε αδιάφορη, όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 25. 

 
 
 

Σχήμα 25. Αναλυτικό προγραμμα ρομποτική και εκπαίδευση 
STEAM 

Στο ερώτημα αναφορικά με το πόσο σημαντική είναι η εκπαιδευτική ρομποτική να εισάγεται με 
παιγνιώδη τρόπο, 75% απάντησε ότι είναι απόλυτα σημαντική και 25% περισσότερο σημαντική, 
όπως φαίνεται και στο Σχήμα 27. 
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Σχήμα 26. Εκπαιδευτική ρομποτική και παιχνίδι 
 

Στο ερώτημα πόσο σημαντική είναι η σύνδεση της εκπαιδευτικής ρομποτικής με το πραγματικό 
περιβάλλον του μαθητή, το 46,4% απάντησε απόλυτα σημαντική και το 46,4%απάντησε 

περισσότερο σημαντική  και το 7,1% απάντησε αδιάφορη, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 27.

 
 

Σχήμα 27. Εκπαιδευτική ρομποτική και πραγματικό περιβάλλον 
μαθητή 

 

Στο ερώτημα εάν θα εντάσσατε την Εκπαίδευση STEAM και την Εκπαιδευτική Ρομποτική στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, το 71,4% απάντησε θετικά, το 25% απάντησε ίσως, το 3,6% απάντησε 
φυσικά, ενώ δεν υπήρξε καμιά αρνητική απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα, όπως φαίνεται και 
στο Σχήμα 28. Αυτή η διαπίστωση  ενισχύει την ανάγκη να εισαγωγής των προσεγγίσεων STEM 
στην προσχολική εκπαίδευση. 
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Σχήμα 28. Πρόθεση ένταξης STEAM και Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία 
 

Στα ερωτήματα ανοικτού τύπου εάν έχουν ασχοληθεί με την Εκπαιδευτική Ρομποτική, οι 
ερωτηθέντες απάντησαν ότι έχουν χρησιμοποιήσει to προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου 
Beebot και lego we Do, καθώς και ότι έχουν συμμετάσχει στην Εβδομάδα 
Προγραμματισμού (Eu Code Week). Στο  ερώτημα εάν θα ήθελαν να καταθέσουν έναν 
προβληματισμό  ή μια άποψη αναφορικά με το STEAM και την Εκπαιδευτική Ρομποτική 
καταγράφησαν οι παρακάτω απόψεις: 

     «Αποτελούν μεθόδους διδασκαλίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νηπίων 
αλλά και στις ανάγκες της εποχής μας» 

 «Βοηθά το παιδί να επεξεργάζεται τα δεδομένα και να επιλύει προβλήματα. Ενισχύει 
την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα» 

   «Εισαγωγή STEΑM στην πράξη, με επιμόρφωση και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό 
για όλα τα σχολεία και όχι μόνο σε επίπεδο φιλοσοφίας της εκπαιδευτικής ρομποτικής, που 
εκ των πραγμάτων όλοι οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν καθημερινά με τους μαθητές τους» 

  « Stem και Εκπαιδευτική Ρομποτική στο Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών του 
Νηπιαγωγείου». 

   « Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος που παρακολουθώ έχω καταλάβει 
πόσο σημαντική είναι αυτή η μεθοδολογία και πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά να 
ασχοληθούν με την εκπαιδευτική ρομποτική». 

 «Τα οικονομικά δεδομένα των σχολείων λειτουργούν αποτρεπτικά για την 
ενασχόληση των εκπαιδευτικών με την εκπαιδευτική ρομποτική». 

  «Εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής σε όλα τα σχολεία». 
 «Η εκπαίδευση STEAM και η εκπαιδευτική ρομποτική κατά την άποψή μου, αποτελεί 

μια ακόμα μεθοδολογία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που 
σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων και με άλλες δεξιότητες και ικανότητες που 
επικεντρώνονται στο πεδίο των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών, της μηχανικής, της 
τεχνολογίας και της σύμπραξη τους, που ούτως ή άλλως οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής 
εκπαίδευσης σχεδιάζουμε εδώ και χρόνια τις εκπαιδευτικές μας παρεμβάσεις 
διεπιστημονικά και διαθεματικά. Έχοντας βέβαια ως επίκεντρο τις θετικές επιστήμες, τη 



 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
141 

θαυμαστή αξιοποίηση της τεχνολογίας (και ιδιαιτέρως ελκυστική για τα παιδιά), μπορεί 
εύκολα να παραληφθεί η κοινωνική διάσταση των ζητημάτων και η καλλιέργεια αξιών 
(εκτός ίσως από τη συνεργασία), στόχοι που έχουν μεγάλη βαρύτητα στην προσχολική 
εκπαίδευση. Υπάρχουν πάντοτε άλλες μεθοδολογίες και εργαλεία που μπορούν να 
συγκεράσουν με τα ίδια αποτελέσματα τη σύμπραξη των θετικών επιστημών και μάλιστα με 
μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική διάσταση των υπό εξέταση ζητημάτων. Επίσης με 
προβληματίζει το "αυστηρό" πλαίσιό της ως προς την προσέγγισή της που από τη μια 
πλευρά, μπορεί να διασφαλίσει στην εκπαιδευτική διαδικασία εγκυρότητα, από την άλλη 
όμως, ίσως περιορίζει τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών και των παιδιών. Σε κάθε 
περίπτωση είναι πολύ σημαντικό ότι στην εκπαιδευτική διαδικασία προστίθεται μία ακόμα 
επιλογή, έγκυρης μεθοδολογίας με συγκεκριμένα εργαλεία, αλλά θα προτιμούσα να 
παραμείνει στην επιλογή και όχι στην εισαγωγή ως υποχρεωτική προσέγγιση στο Αναλυτικό 
πρόγραμμα». 

Συμπεράσματα 

Η καλλιέργεια  του ενδιαφέροντος  των μαθητών για την εκπαίδευση STEM μπορεί να 
γίνει μέσα από την καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Είναι σημαντικό να δομηθούν 
προγράμματα που να βασίζονται στη μεθοδολογία STEAM, με βασικά στοιχεία την 
ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση, τη διαθεματική προσέγγιση και   την επίλυση 
αυθεντικών προβλημάτων, ενώ όσον αφορά στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, είναι 
απαραίτητη η επιμόρφωση στις παιδαγωγικές αρχές αυτής της μεθοδολογίας.  

Στις τάξεις παιδιών προσχολικής ηλικίας όπου διεξάγονται δραστηριότητες STEM, τα 
παιδιά οικοδομούν και οικειοποιούνται επιστημονικές και μαθηματικές έννοιες μέσω 
πειραματισμών και εξερεύνησης ποικίλων υλικών. Με αυτόν τον τρόπο, η εκπαίδευση STEM 
τους παρέχει μάθηση με νόημα και μπορεί να οδηγήσει σε πολύ θετικές μελλοντικές 
εκπαιδευτικές εμπειρίες. Η εκπαίδευση με βάση τη STEM ή/τη STEAM προσέγγιση στοχεύει 
στην προετοιμασία των παιδιών για τα παγκόσμια ζητημάτα μέσω της διερεύνησης,της 
δημιουργικής και κριτικής σκέψης, της συνεργασίας, της αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης 
και επικοινωνίας (Quigley&Herro, 2016). 

   «Όλα όσα το σχολείο μπορεί ή χρειάζεται να κάνει είναι να αναπτύξει την ικανότητα 
των μαθητών να σκέφτονται..» 

         John Dewey 
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Περίληψη 

Η πανδημία της νόσου COVID-19 ώθησε στην άμεση ανάγκη για εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο 
Νηπιαγωγείο. Το περιβάλλον της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι πρωτόγνωρο τόσο για τους 
εκπαιδευτικούς όσο και για παιδιά αυτής της ηλικίας. Ωστόσο αυτές οι συνθήκες έχουν ένα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες STEAM και την υλοποίησή τους. Ο εκπαιδευτικός μέσα από το 
κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον και ιδιαίτερα μέσα από προσεγγίσεις STEAM μπορεί να προσφέρει 
ευκαιρίες στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με διάφορες έννοιες Φυσικών Επιστημών, με τα Μαθηματικά 
και την επίλυση προβλημάτων μέσα από τη Μηχανική. Στην παρούσα εργασία περιγράφονται οι 
δραστηριότητες STEAM που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ένα δημόσιο 
Νηπιαγωγείο.  

Λέξεις κλειδιά: εξ αποστάσεως, STEAM, νηπιαγωγείο, Μηχανικός Σχεδιασμός 

Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση STEAM στην προσχολική ηλικία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της 
σύγχρονης έρευνας. Προγράμματα STEAM φαίνεται να υλοποιούνται όλο και περισσότερο 
στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με το Νηπιαγωγείο να ακολουθεί με την σειρά του τις 
διεθνείς τάσεις.. Στην Ελλάδα πολύ πρόσφατα άρχισε το STEAM να απασχολεί  την 
ερευνητική κοινότητα, ενώ οι έρευνες στο εξωτερικό τονίζουν τη  σημαντικότητα 
συμμετοχής και εμπλοκής των μικρών παιδιών σε περιβάλλοντα STEAM σε περιβάλλοντα 
STEAM (Ιωάννου & Μπράτιτσης , 2017).  

O όρος STEAM προέκυψε από την εισαγωγή των Τεχνών (Arts) στον όρο STEM (Science, 
Technology, Engineering & Mathematics) όπου τη δεκαετία του 90’ από το Science 
Foundation ως περιγραφή κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής και προσέγγισης που αναφέρεται 
σε ένα ή και περισσότερα πεδία του όρου (Bybee, 2010). Οι Τέχνες εισήχθησαν με σκοπό την 
ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας των μαθητών καθιστώντας το STEM 
περισσότερο ελκυστικό προς εκείνους (Seamtosteam, n.d.)  

Επίσης, το  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2003)και το 
Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο (2011) δείχνουν πως μπορούν με μεγάλη 
ευκολία να υλοποιηθούν σχετικά προγράμματα STEAM στο Νηπιαγωγείο. Τα οφέλη και οι 
ευκαιρίες των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των εκπαιδευτικών πρακτικών STEAM  
προσφέρουν αρκετή ελευθερία στους εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση τέτοιων 
προσεγγίσεων (Ιωάννου & Μπράτιτσης, 2017).  

Ωστόσο, η πανδημία της νόσου COVID-19 ώθησε την αλλαγή της εκπαίδευσης από δια 
ζώσης εκπαίδευση σε εξ αποστάσεως προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες 
που προέκυψαν από τους περιορισμούς και τα προληπτικά μέτρα κατά της εξάπλωσής της. 
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το νηπιαγωγείο αξιοποιείται η πλατφόρμα Webex 
(https://www.webex.com/). 



 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
145 

Στην εργασία των Μίμινου & Σπανακά (2013) γίνεται μια πρώτη διερεύνηση της 
κατάστασης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Τονίζεται πως 
στην Ελλάδα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν έβρισκε ευρεία χρήση μέχρι τότε, σε αντίθεση 
με τις διεθνείς πρακτικές, παρά το μεγάλο ποσοστό δημοσιεύσεων πάνω στο συγκεκριμένο 
θέμα.   

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην παρουσίαση δραστηριοτήτων STEAM που 
υλοποιήθηκαν εξ αποστάσεως σε παιδιά Νηπιαγωγείου. Η εργασία δομείται ως εξής: αρχικά 
παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο και στη συνέχεια οι δραστηριότητες που 
εφαρμόστηκαν. Ακολούθως παρατίθενται η συζήτηση, τα συμπεράσματα και η σχετική 
βιβλιογραφία.  

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑΕ) παρέχει ευελιξία και ικανοποιεί τις σύγχρονες 
εκπαιδευτικές ανάγκες (Γκιόσος, Μαυροειδής & Κουτσούμπα, 2008). Κύριος άξονας της 
εξΑΕ είναι το εκπαιδευτικό υλικό, ενώ οι εκπαιδευτικές της εφαρμογές παρουσιάζουν μια 
μεγάλη ποικιλία μοντέλων που αναδεικνύουν το γεγονός πως δεν υπάρχει ένας και 
μοναδικός τρόπος λειτουργίας ή εφαρμογής της (Λιοναράκης, 2001; 2006). Απαιτούνται 
καινοτόμες μορφές διδασκαλίας καθώς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή, τη 
συνεργασία και την ενίσχυση του μαθητή μέσα από διαδικασίες συνεχούς αλληλεπίδρασης 
με τον διδάσκοντα και το περιβάλλον μάθησης. Έτσι, η μάθηση δεν αποτελεί μια απλή 
μεταφορά της γνώσης αλλά ένα προϊόν που ανακαλύπτεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο 
μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές και μεθόδους (Λιοναράκης, 2006).  

Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές αυξάνουν το ενδιαφέρον τους και εστιάζουν τις 
έρευνές τους στην εκπαίδευση STEAM στο νηπιαγωγείο καθώς τονίζεται η σημαντικότητα 
εμπλοκής των παιδιών σε προσεγγίσεις STEAM για τη μελλοντική τους εξέλιξη  (Elkin et al., 
2004). Είναι σημαντική η παρατήρηση από τους εκπαιδευτικούς στις συνδέσεις, τις 
αναπαραστάσεις και τις παρανοήσεις των μαθητών (Walker, 2007). Μέσα από το STEAM οι 
μαθητές μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα όπως η προσαρμοστικότητα, η 
επίλυση προβλημάτων και η συστημική σκέψη (NRC, 2010).  

Οι εμπειρίες των μαθητών συμβάλλουν στη διαμόρφωση νέων νοητικών σχημάτων από 
τους ίδιους τους μαθητές ή και στην απόδοση νοήματος σε διάφορες επιστημονικές έννοιες. 
Στον σχηματισμό της υπάρχουσας γνώσης συμβάλλουν το φυσικό, τεχνολογικό και 
ανθρώπινο περιβάλλον. Οι μαθητές διαμορφώνουν ιδέες για τις έννοιες των Φυσικών 
επιστημών πριν από την έναρξη της τυπικής διδασκαλίας (Καριώτογλου, 2006). 
Παράλληλα, οι επιστημονικές δεξιότητες καλλιεργούνται στα παιδιά μέσα από 
δραστηριότητες διερεύνησης ή δοκιμής των ιδεών τους. Οι κατάλληλες επιστημονικές 
δεξιότητες για την προσχολική εκπαίδευση είναι η παρατήρηση, η επικοινωνία, η σύγκριση, 
η ταξινόμηση, η μέτρηση, η ερμηνεία και η πρόβλεψη (Καλλέρη, 2010).  

Προγράμματα STEAM είναι δυνατό να υλοποιηθούν στο νηπιαγωγείο ώστε το 
Νηπιαγωγείο να μπορέσει να αποτελέσει τον χώρο όπου θα ξεκινήσει η έμφαση στην 
εκπαίδευση STEAM προκειμένου να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα στο μέλλον (Torres-
Crespo et al., 2014). Από τη γέννησή  τους τα παιδιά μέχρι την ηλικία των οκτώ ετών κάνουν 
τα πρώτα τους βήματα στη ζωή της γνώσης, της εξερεύνησης και των ερωτήσεων (Pasnik & 
Hupert, 2016). Είναι σημαντικό, λοιπόν, για τα παιδιά στην προσχολική εκπαίδευση να 
λαμβάνουν ποιοτική εκπαίδευση STEAM. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο μπορούν να μάθουν 
περιεχόμενο STEAM χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Με τη βοήθεια του Αναλυτικού 
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Προγράμματος και του εκπαιδευτικού τα παιδιά μπορούν να αξιοποιούν την έμφυτη 
περιέργειά τους και να μάθουν έννοιες και περιεχόμενα Φυσικών επιστημών και 
Μαθηματικών μέσα από κατάλληλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για την ηλικία τους 
(Bishop-Josef et al., 2016). 

Τόσο οι στόχοι του  ΔΕΠΠΣ (2003) όσο και του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος 
(ΥΠΔΒΜΘ, 2011) ευθυγραμμίζονται με τους στόχους και τα πιθανά οφέλη της εκπαίδευσης 
STEAM. Τα προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα δεν έχουν διαφορές στη φιλοσοφία τους 
σε σχέση με την εκπαίδευση STEM ακόμα και αν δεν αναφέρονται άμεσα σε αυτούς τους 
τομείς.  

Η εκπαίδευση STEAM εισάγει μέσα από τη Μηχανική μια διαδικασία σχεδιασμού και 
επίλυσης προβλημάτων αξιοποιώντας δημιουργικές προσεγγίσεις και πρακτικές 
δραστηριότητες που χρησιμοποιούν οι δημιουργικές τέχνες (ASL, n.d.). Φαίνεται πως 
πολλές διεθνείς έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον χώρο της προσχολικής 
εκπαίδευσες με προσανατολισμό STEAM δίνουν έμφαση κυρίως στην εισαγωγή του 
Μηχανικού Σχεδιασμού (Ιωάννου & Μπράτιτσης, 2017).  

Η εισαγωγή της μηχανικής στο Νηπιαγωγείο αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Η σύνδεσή 
της όμως με τη διδασκαλία άλλων αντικειμένων (π.χ. Γλώσσα) μπορεί να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση αυτής της δυσκολίας. Επίσης, η Μηχανική μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή 
των παιδιών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στους τομείς STEAM (Pantoya et al., 2015).  

Οι Ιωάννου & Μπράτιτσης (2019) προτείνουν έναν Μηχανικό Σχεδιασμό για το 
Νηπιαγωγείο που περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: α) Πρόβλημα, η αρχική προβληματική 
κατάσταση προς επίλυση, β) Διερεύνηση (πιθανές λύσεις), όπου γίνεται συζήτηση για τις 
πιθανές λύσεις και ιδέες, γ) Υλοποίηση – Δοκιμή, όπου οι ιδέες και οι λύσεις δοκιμάζονται, 
και δ) Συμπεράσματα – Αποτελέσματα, όπου γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και 
επικοινωνία των συμπερασμάτων, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.  

 

 
Σχήμα 1. Μηχανικός Σχεδιασμός για το Νηπιαγωγείο (Ιωάννου & Μπράτιτσης, 2019) 

 

Δραστηριότητες 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δραστηριότητες STEAM που σχεδιάστηκαν και 
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο. Ειδικότερα, οι 
δραστηριότητες αυτές υλοποιήθηκαν σε ένα δημόσιο Νηπιαγωγείο και συμμετείχαν 12 
παιδιά (5 νήπια και 7 προνήπια) χωρισμένα σε 2 τμήματα. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 
δε συμμετείχε πάντα ο ίδιος αριθμός παιδιών σε κάθε δραστηριότητα STEAM, ενώ τα 
τμήματα άλλαζαν σύνθεση ανά εβδομάδα.  

Πρόβλημα

Υλοποίηση
Δοκιμή

Συμπεράσματα
Αποτελέσματα

Διερεύνηση
(πιθανές λύσεις)
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πολλές διεθνείς έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον χώρο της προσχολικής 
εκπαίδευσες με προσανατολισμό STEAM δίνουν έμφαση κυρίως στην εισαγωγή του 
Μηχανικού Σχεδιασμού (Ιωάννου & Μπράτιτσης, 2017).  

Η εισαγωγή της μηχανικής στο Νηπιαγωγείο αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Η σύνδεσή 
της όμως με τη διδασκαλία άλλων αντικειμένων (π.χ. Γλώσσα) μπορεί να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση αυτής της δυσκολίας. Επίσης, η Μηχανική μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή 
των παιδιών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στους τομείς STEAM (Pantoya et al., 2015).  

Οι Ιωάννου & Μπράτιτσης (2019) προτείνουν έναν Μηχανικό Σχεδιασμό για το 
Νηπιαγωγείο που περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: α) Πρόβλημα, η αρχική προβληματική 
κατάσταση προς επίλυση, β) Διερεύνηση (πιθανές λύσεις), όπου γίνεται συζήτηση για τις 
πιθανές λύσεις και ιδέες, γ) Υλοποίηση – Δοκιμή, όπου οι ιδέες και οι λύσεις δοκιμάζονται, 
και δ) Συμπεράσματα – Αποτελέσματα, όπου γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και 
επικοινωνία των συμπερασμάτων, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.  

 

 
Σχήμα 1. Μηχανικός Σχεδιασμός για το Νηπιαγωγείο (Ιωάννου & Μπράτιτσης, 2019) 

 

Δραστηριότητες 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δραστηριότητες STEAM που σχεδιάστηκαν και 
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο. Ειδικότερα, οι 
δραστηριότητες αυτές υλοποιήθηκαν σε ένα δημόσιο Νηπιαγωγείο και συμμετείχαν 12 
παιδιά (5 νήπια και 7 προνήπια) χωρισμένα σε 2 τμήματα. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 
δε συμμετείχε πάντα ο ίδιος αριθμός παιδιών σε κάθε δραστηριότητα STEAM, ενώ τα 
τμήματα άλλαζαν σύνθεση ανά εβδομάδα.  
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Δραστηριότητα 1 – Μηχανικός Σχεδιασμός για επίλυση προβλημάτων 

Η παρούσα δραστηριότητα αξιοποίησε έναν Μηχανικό Σχεδιασμό 4 σταδίων (Ιωάννου & 
Μπράτιτσης, 2019): α) Πρόβλημα, β) Διερεύνηση, γ) Υλοποίηση – Δοκιμή, και δ) 
Συμπεράσματα - Αποτελέσματα. Υλοποιήθηκε μέσα από την πλατφόρμα Webex και την 
προβολή μιας βοηθητικής παρουσίασης που συντόνιζε την δραστηριότητα.  

Αρχικά, ο εκπαιδευτικός αφηγήθηκε μια ιστορία όπου κατέληγε σε μια προβληματική 
κατάσταση. Δεν ορίστηκε από τον εκπαιδευτικό το πρόβλημα. Στο αρχικό Στάδιο 
(Πρόβλημα) τα παιδιά κλήθηκαν να αναγνωρίσουν το πρόβλημα και τη σημαντικότητα 
επίλυσής του. Στη συνέχεια στο στάδιο της διερεύνησης (Στάδιο 2) τα παιδιά έπρεπε να 
σκεφτούν και να εκφράσουν ιδέες για το πώς θα λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο 
εκπαιδευτικός κατέγραφε τις ιδέες τους και συντόνιζε τη συζήτηση. Στο τέλος της 
διερεύνησης ο εκπαιδευτικός ανακεφαλαίωνε τις ιδέες των παιδιών. Στο τρίτο στάδιο 
(Υλοποίηση – Δοκιμή) τα παιδιά ανάλογα με το πρόβλημα δημιούργησαν ατομικά το δικό 
τους σχέδιο – ζωγραφιά όπου θα έδινε λύση στο πρόβλημα και το παρουσίασαν στο τέταρτο 
στάδιο (Συμπεράσματα – Αποτελέσματα) στην ολομέλεια. Την επόμενη ημέρα ο 
εκπαιδευτικός παρείχε ανατροφοδότηση για τις λύσεις που έδιναν τα παιδιά.  

Η προσέγγιση με τον Μηχανικό Σχεδιασμό συνοδευόταν από εικονική αναπαράσταση 
για κάθε στάδιο και υλοποιήθηκε σε δύο κύριες δραστηριότητες. Αρχικά, τα παιδιά 
κλήθηκαν να λύσουν το πρόβλημα της διώρυγας του Σουέζ. Οι ιδέες και οι ζωγραφιές τους 
καταγράφηκαν προκειμένου να λάβουν την ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό. 
Μάλιστα οι ιδέες και τα σχέδια των παιδιών, καθώς και ο συνδυασμός τους, όπως πρότειναν 
τα ίδια, φάνηκε να λύνουν πράγματι το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί.  

Σε άλλη δραστηριότητα, ο Μηχανικός Σχεδιασμός αξιοποιήθηκε για την επίλυση του 
προβλήματος των αδέσποτων ζώων. Τα παιδιά σε αυτή την δραστηριότητα έφτιαξαν και ένα 
μικρό μοντέλο – μικρογραφία, με υλικά που είχαν στο σπίτι, κάθε σπιτιού που είχαν 
σχεδιάσει.  

Οι δραστηριότητες μέσα από προβληματικές καταστάσεις και ο Μηχανικός Σχεδιασμός 
φάνηκαν πολύ ενδιαφέρουσες για τα παιδιά, ενώ η απεικόνιση κάθε σταδίου τα βοήθησε να 
αναγνωρίσουν κάθε στάδιο και να συμμετέχουν ενεργά.   

Δραστηριότητα 2 – Πειράματα Φυσικής 

Στην παρούσα δραστηριότητα  πραγματοποιήθηκαν πειράματα επίδειξης μέσα από την 
πλατφόρμα Webex όπου ο εκπαιδευτικός υλοποιούσε τα πειράματα και τα παιδιά ήταν οι 
συντονιστές των πειραμάτων.  

Ειδικότερα, σε συνέχεια θεματικής των δια ζώσης μαθημάτων «πλεύση – βύθιση και 
νερό», τα παιδιά κλήθηκαν να κατηγοριοποιήσουν διάφορα υλικά στις κατηγορίες 
«επιπλέει» και «βυθίζεται». Κατά το σχεδιασμό της δραστηριότητας τα παιδιά στην 
ολομέλεια κατέγραψαν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού όλα τα υλικά που θα έπρεπε να 
συγκεντρωθούν για την υλοποίηση του πειράματος. Ο εκπαιδευτικός τοποθετούσε κάθε 
αντικείμενο ξεχωριστά σε ένα μπολ με νερό. Πριν από την τοποθέτηση κάθε υλικού 
πραγματοποιούνταν καταγραφή σε πίνακα αναφοράς της Υπόθεσης των παιδιών και μετά 
την εκτέλεση του πειράματος επικυρωνόταν το Αποτέλεσμα. Στο τέλος της δραστηριότητας 
τα παιδιά κλήθηκαν να σχεδιάσουν μια βάρκα ώστε να μπορούν να ταξιδέψουν σε ένα νησί 
και να επιλέξουν από τι υλικό θα ήταν κατασκευασμένη.  
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Στην παρούσα δραστηριότητα δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στις υποθέσεις και το τελικό 
αποτέλεσμα καθώς η εξΑΕ δεν έδινε τη δυνατότητα τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στην 
πειραματική διαδικασία.  

Σε συνέχεια αυτής της δραστηριότητας, τα παιδιά ακολουθούσαν «γρίφους» ώστε να 
ψάξουν στο σπίτι τους και να δείξουν διάφορα υλικά που επιπλέουν ή όχι. Για παράδειγμα, 
«επιπλέει στο νερό και με αυτό ανακατεύουμε την σούπα». Έτσι, τα παιδιά αναζητούσαν μια 
ξύλινη κουτάλα. Ανάλογα με τον γρίφο και το υλικό η δραστηριότητα επεκτάθηκε και στις 
ιδιότητες κάθε υλικού (σκληρότητα, πυκνότητα, κ.α.) 

Δραστηριότητα 3 – Ο Κύκλος του Νερού  

Η παρούσα δραστηριότητα αποτέλεσε ανατροφοδότηση για τις δια ζώσης δραστηριότητες 
που είχαν πραγματοποιηθεί στον χώρο του νηπιαγωγείου. Ειδικότερα, μέσα από μια 
κατασκευή του εκπαιδευτικού, πραγματοποιήθηκε μια επίδειξη πειράματος για τον κύκλο 
του νερού κατά τη διάρκεια μαθήματος μέσω Webex.   

Ο εκπαιδευτικός μέσα από μια ιστορία πραγματοποίησε πείραμα επίδειξης για τον κύκλο 
του νερού. Ενώ το νερό γινόταν βροχή, κυλούσε στο ποτάμι και μετά σε μια λίμνη-θάλασσα 
και στην συνέχεια το νερό γινόταν υδρατμοί, σύννεφο και ξανά βροχή. Κατά τη διάρκεια 
της ιστορίας-πειράματος ο εκπαιδευτικός δεν αναφερόταν σε επιστημονικούς όρους και 
στάδια του κύκλου του νερού. Τα παιδιά κλήθηκαν να περιγράψουν το ταξίδι της 
σταγόνας-βροχής και να το ζωγραφίσουν όπως εκείνα ήθελαν.  

Φάνηκε πως τα παιδιά μπορούσαν να περιγράψουν τα στάδια του κύκλου του νερού 
καθώς και τις μορφές της ύλης που άλλαζε. Δεν ήταν σε θέση, όμως, να χρησιμοποιήσουν 
επιστημονικούς όρους όπως εξάτμιση και συμπύκνωση.  

Η παρούσα δραστηριότητα οδήγησε σε κάποια από τα μεγαλύτερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο κόσμος μας, την αξιοποίηση των σκουπιδιών, την ανακύκλωση και τη 
ρύπανση της θάλασσας. Έτσι, νέες δραστηριότητες προέκυψαν, όπως η διαχείριση των 
σκουπιδιών στο σπίτι, η αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην τάξη ή το σπίτι και η δημιουργία χειροτεχνιών και κατασκευών από 
ανακυκλώσιμα υλικά.  

Δραστηριότητα 4 – «Ακίνδυνες» μαγειρικές  

Οι δραστηριότητες μαγειρικής αποτελέσαν ένα σημαντικό εργαλείο για τη σύγχρονη και 
ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στο νηπιαγωγείο.  

Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης αξιοποιούσε εύκολες συνταγές 
με τη βοήθεια των γονέων για να εισάγει διασκεδαστικές και χρήσιμες δεξιότητες στα παιδιά 
μέσα από την μαγειρική. Τόσο μέσα από την πλατφόρμα Webex όσο και σε προτεινόμενες 
για το σπίτι δραστηριότητες η μαγειρική εισήγαγε τα παιδιά στο STEAM! 

Αρχικά, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τη δομή μιας συνταγής (Γλώσσα). Τα παιδιά 
κατέγραφαν τη συνταγή και τα βήματα που θα έπρεπε να ακολουθήσουν για να επιτύχουν 
το τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια μαζί με τον εκπαιδευτικό εκτελούσαν τη συνταγή-
εντολές (Αλγοριθμική Σκέψη). Το ζύγισμα των υλικών, η μετατροπή από τις άγνωστες για 
τα παιδιά μονάδες μέτρησης σε εύκολους τρόπους μέτρησης για εκείνα (κούπες, ποτήρια) 
εισήγαγε στα παιδιά μαθηματικές έννοιες. Τα μίγματα, τα υγρά και οι θερμοκρασίες στον 
φούρνο εισήγαγαν τα παιδιά στον κόσμο των Φυσικών Επιστημών.  
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Η μαγειρική αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της τηλεκπαίδευσης στις μικρές 
ηλικίες και δημιούργησε εμπειρίες αλλά και απορίες στα παιδιά που αξιοποιήθηκαν σε 
μεταγενέστερο χρόνο. Επίσης, δόθηκαν οδηγίες στους γονείς ώστε να αξιοποιούν την 
μαγειρική μαζί με τα παιδιά τους στο σπίτι τους.  

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Η επιδημία της νόσου COVID-19 οδήγησε σε μια πρωτόγνωρη συνθήκη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και δυσκολίες 
παρουσιάζει η τηλεκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο λόγω της ηλικίας των παιδιών. Σε αυτό το 
ειδικό πλαίσιο εκπαίδευσης ο εκπαιδευτικός καλείται να προσαρμόσει τις δραστηριότητες 
και να ενισχύσει το ενδιαφέρον των παιδιών προκειμένου να εξασφαλίσει την ενεργό 
συμμετοχή τους. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά δραστηριότητες 
STEAM που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην πρώτη φάση, από τον Οκτώβριο έως τον 
Δεκέμβριο του 2020, όσο και στη δεύτερη φάση της τηλεκπαίδευσης, από τα μέσα του 
Φεβρουάριο του 2021. 

Αξιοποιώντας την υπάρχουσα κατάσταση της εκπαίδευσης, σχεδιάστηκαν και 
υλοποιήθηκαν διάφορες δραστηριότητες STEAM. Αξιοποιήθηκε η επίλυση προβλημάτων 
μέσα από τη Μηχανική και τον Μηχανικό σχεδιασμό για STEAM αλλά και άλλες 
δραστηριότητες. Επίσης, έγινε προσπάθεια για εισαγωγή εννοιών Φυσικών Επιστημών 
δίνοντας έμφαση στη δημιουργία υποθέσεων και την επαλήθευσή τους, καθώς και στην 
προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Ιδιαίτερη σημασία είχε η προσπάθεια 
εφαρμογής των αποτελεσμάτων σε προβληματικές καταστάσεις ή άλλες συνθήκες (π.χ. 
δημιουργία-σχεδιασμός βάρκας). Επιπλέον, οι δραστηριότητες STEAM μέσω της 
πλατφόρμας Webex αξιοποιήθηκαν για ανατροφοδότηση σε θέματα που είχαν ήδη 
μελετηθεί στην τάξη δια ζώσης (π.χ. Κύκλος του νερού). Τα παιδιά, επίσης, είχαν την 
ευκαιρία μέσα από τη μαγειρική να έρθουν σε επαφή με έννοιες και δεξιότητες STEAM μέσα 
από διασκεδαστικές δραστηριότητες που γίνονταν τόσο με σύγχρονο όσο και με ασύγχρονο 
τρόπο.  

Η τηλεκπαίδευση, όμως, είχε αρκετές δυσκολίες και περιορισμούς που είναι άξιο να 
αναφερθούν. Αρχικά, η κακή σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και η συσκευή παρακολούθησης 
(smartphone, tablet, laptop, desktop) των παιδιών έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην διάρκεια 
των δραστηριοτήτων και γενικότερα στην τηλεκπαίδευση. Έχοντας υπόψιν πως η 
αναμετάδοση και η παρακολούθηση βίντεο ήταν αδύνατη έως απαγορευτική έγινε ο 
κατάλληλος σχεδιασμός των δραστηριοτήτων. Ο διερευνητικός διάλογος και η ελεύθερη 
έκφραση ιδεών και εμπειριών ήταν κυρίαρχα σε όλες τις δραστηριότητες. Ένα άλλο 
σημαντικό πρόβλημα ήταν η διεξαγωγή των πειραμάτων, όπου υπήρχε μόνο η δυνατότητα 
επίδειξης από τον εκπαιδευτικό. Ωστόσο, τα παιδιά είχαν το ενδιαφέρον και σε πολλές 
περιπτώσεις με τη βοήθεια των γονιών τους επιχείρησαν και πραγματοποίησαν εύκολα 
πειράματα με απλά υλικά στο σπίτι τους (π.χ. πλεύση – βύθιση υλικών).  

Ιδιαίτερη σημασία κατά τη διάρκειας της εξΑΕ είχαν οι ζωγραφιές και οι κατασκευές των 
παιδιών καθώς χρησιμοποιήθηκαν για την ανατροφοδότηση των δραστηριοτήτων. 
Ειδικότερα, δόθηκε έμφαση στην παρουσίαση και ανάλυση κάθε ζωγραφιάς-κατασκευής 
των παιδιών στην ολομέλεια ώστε να εξοικειωθούν με την παρουσίαση και την περιγραφή 
των εννοιών και των θεματικών που διερευνούσαν. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιήθηκε ο 
Μηχανικός Σχεδιασμός των τεσσάρων σταδίων (Πρόβλημα, Διερεύνηση, Υλοποίηση – 
Δοκιμή, Συμπεράσματα – Αποτελέσματα) ώστε να καθοδηγεί και να προωθεί την επίλυση 
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προβλημάτων. Επίσης, τα παιδιά έβρισκαν αρκετά ενδιαφέρουσα την ύπαρξη μιας ιστορίας 
σε κάθε προβληματική κατάσταση, καθώς και τη σύνδεση των προβλημάτων με καταστάσεις 
της καθημερινότητας ή αληθινά γεγονότα (π.χ. πρόβλημα διώρυγας Σουέζ). Αξίζει, επίσης, 
να τονιστεί ο ενεργός ρόλος και η βοήθεια των γονέων κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων. Φάνηκε πως η συμμετοχή και η υποστήριξη των γονέων έπαιξε ρόλο στην 
ενεργό συμμετοχή των παιδιών και ιδιαίτερα των προνηπίων. 

 Μέσα από την παρούσα εργασία περιγράφονται δραστηριότητες STEAM για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο, καθώς και η αξιοποίηση του Μηχανικού 
Σχεδιασμού και άλλων προσεγγίσεων για την επαφή των παιδιών με τομείς STEAM. Επίσης, 
επιδιώκεται μια πρώτη διερεύνηση και καταγραφή εξ αποστάσεως δραστηριοτήτων STEAM 
για παιδιά προσχολικής ηλικίας που υλοποιήθηκαν σε ένα δημόσιο Νηπιαγωγείο.  

Τέλος, προβλέπεται η συγκέντρωση και ανάλυση όλων των δημιουργιών των παιδιών 
καθώς και η μελέτη των σημειώσεων του εκπαιδευτικού-ερευνητή για τη μελλοντική 
αξιολόγησή των δραστηριοτήτων STEAM που υλοποιήθηκαν και θα υλοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επίσης, αναμένεται να δημοσιευθούν τα 
αποτελέσματα των STEAM δραστηριοτήτων μετά την ανάλυσή τους, καθώς και η 
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε με τα αντίστοιχα ερευνητικά ερωτήματα.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά αναστοχαστική έρευνα μετά την πράξη, σχετικά με τον ρόλο των 
εκπαιδευτικών κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργου eTwinning STEM στο Νηπιαγωγείο και τη 
σύνδεση με το κοινωνικό περιβάλλον. Ως εργαλεία συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν α) η 
ιστοσελίδα του έργου, β) σημειώσεις πεδίου και γ) ημερολόγια αναστοχασμού. Τα δεδομένα 
αναλύθηκαν με τη λογική της περιγραφικής ανάλυσης περιεχομένου και οδήγησαν στην ανάδειξη του 
σημαντικού ρόλου των εκπαιδευτικών. Αποτελεί πρόκληση για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην 
εκπαιδευτική διαδικασία η ένταξη της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης STE(Α)M στην 
ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, ήδη από το Νηπιαγωγείο, και η κατάλληλη επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών. 
 

Λέξεις κλειδιά: STE(A)M, STEM, eTwinning STEM, Νηπιαγωγείο, εκπαιδευτικοί, αναστοχασμός  

Εισαγωγή 

Η εκπαιδευτική προσέγγιση STE(Α)M αναγνωρίζεται παγκοσμίως όλο και περισσότερο ως 
θεμελιώδης για την εθνική ανάπτυξη και παραγωγικότητα, την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική ευημερία. Τα τελευταία χρόνια η στροφή προς την 
προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται στη φιλοσοφία, τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση 
κατευθύνσεων σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής (Freeman et al, 2019), αλλά και στην 
εκπαιδευτική έρευνα και την αυξανόμενη εκπόνηση μελετών και μετααναλύσεων σχετικά με 
τη μεθοδολογία STEM (Kelly, 2016. Wang & Degol, 2013). Ολοένα και περισσότερο 
υποστηρίζεται ότι ένας παράγοντας που συμβάλλει σημαντικά στη μετέπειτα σχολική 
εξέλιξη των μικρών παιδιών είναι η ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων μέσω της 
εκπαιδευτικής προσέγγισης STEM, καθώς δημιουργεί ένα πλαίσιο ερεθισμάτων πλούσιο για 
να ασχοληθούν ακόμα και δίγλωσσοι/ες μαθητές/τριες (Brenneman et al., 2018). 

Στην Ελλάδα από το 2015 είχαν εκφραστεί προτροπές από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής για ένταξη της προσέγγισης STEM τόσο στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, 
όσο και στην εκπαιδευτική καθημερινότητα. Στο πλαίσιο αυτό και μέσω της ευρωπαϊκής 
δράσης eTwinning δημοσιοποιήθηκε (Δεκέμβριος 2017) πρόσκληση ενδιαφέροντος από την 
Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) για την υλοποίηση έργων STEM από τις σχολικές 
μονάδες της χώρας, ενώ το 2018 η δράση συνεχίστηκε ως STEM 2.0. Κατά το σχολικό έτος 
2020-2021, ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+, που 
περιλαμβάνουν δράσεις STEM/Ρομποτικής. 

Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε ύστερα από συμμετοχή των ερευνητριών-εκπαιδευτικών 
στη δράση eTwinning STEM και παρουσιάζει ευρήματα που προέκυψαν κατά την 
αναστοχαστική διαδικασία που επιτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί μετά την υλοποίηση 
συνεργατικού έργου STEM.  
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Υποστηρίζεται ότι τόσο η ενασχόληση με STEM έργα, όσο και ο αναστοχασμός των 
εκπαιδευτικών ως προς το έργο και τον ρόλο τους σε αυτό, ενέχουν ενδιαφέρον για τη 
διδακτική πράξη, αφενός για τους/τις μαθητές/τριες, καθώς υιοθετούνται σύγχρονες 
παιδαγωγικές μέθοδοι, και αφετέρου για τους/τις εκπαιδευτικούς που υιοθετούν νέες 
τεχνικές διδασκαλίας. Επίσης, οι δύο βασικές διαστάσεις της έρευνάς μας θα μπορούσαν να 
λειτουργήσουν ως καλές πρακτικές, όχι μόνο για το Νηπιαγωγείο, αλλά για κάθε βαθμίδα 
της εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, η αναστοχαστική διαδικασία αποτελεί μια ερευνητική 
διαδικασία με πολλαπλά οφέλη για την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η μεθοδολογία STEM για να εφαρμοσθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει τον 
συνδυασμό Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών. Η προοπτική 
της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης STEM περιλαμβάνει την προβολή των 
ξεχωριστών αυτών κλάδων ως μια μονάδα, διδάσκοντάς τους ως μία συνεκτική οντότητα 
(Breiner et al., 2012).  

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία, η εκπαίδευση STEM βασίζεται στη 
διερευνητική μάθηση, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνεται στα μαθήματα του αναλυτικού 
προγράμματος με ελκυστικό τρόπο και παράλληλα συνδέεται με τον πραγματικό κόσμο. Οι 
μαθητές προτρέπονται να δουλεύουν ομαδικά και να αναπτύσσουν δεξιότητες του 21ου 
αιώνα, όπως η προσαρμοστικότητα, η πολύπλοκη επικοινωνία και η συστηματική σκέψη, 
αλλά και επικοινωνιακές δεξιότητες αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό  την αυτοπεποίθησή 
τους (NRC, 2010). Σύμφωνα με τον Morrison (2006) στα οφέλη της εκπαίδευσης STEM για 
τους/τις μαθητές/τριες περιλαμβάνονται η καλύτερη επίλυση προβλημάτων, η καινοτομία, 
η εφευρετικότητα, η λογική σκέψη και ο τεχνολογικός εγγραμματισμός τους. Ειδικά ο χώρος 
του Νηπιαγωγείου αποτελεί ένα πρόσφορο έδαφος, ώστε να τεθούν οι βάσεις για την 
ανάπτυξη κριτικά σκεπτόμενων, επιστημονικά και τεχνολογικά εγγραμματισμένων 
μελλοντικών πολιτών με αειφορική και κοινωνική συνείδηση. 

Τα τελευταία χρόνια η εκπαιδευτική προσέγγιση STEM εμπλουτίστηκε με την προσθήκη 
των Τεχνών (Arts) και των δημιουργικών στοιχείων τους, τόσο στο ακρωνύμιο, όσο και πιο 
ουσιωδώς σε επίπεδο εφαρμογής, σε μια περισσότερο ολιστική θεώρηση της προσέγγισης 
STEM (Moore, & Smith, 2014). Αν και η έκφραση μέσα από τις Τέχνες πιθανά ενέχει έντονο 
υποκειμενικό χαρακτήρα που απέχει από την οπτική των θετικών επιστημών, ωστόσο 
αρκετοί ερευνητές, όπως οι Sousa και Pilecki (2013), υποστηρίζουν ότι τα πεδία αυτά 
λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά μεταξύ τους ως προς τη σύλληψη 
ιδεών, τη σκέψη και τη δημιουργικότητα στη διερεύνηση και την επίλυση προβλημάτων. 

Στην παρούσα εργασία, είναι αποδεκτό ότι οι όροι STE(A)M και STEM δεν είναι 
ταυτόσημοι. Σε γενικό πλαίσιο χρησιμοποιείται και αναφέρεται ο όρος STE(A)M,  εκτός από 
τις περιπτώσεις που συγκεκριμένες έρευνες αφορούσαν τον όρο STEM ή στην περίπτωση της 
δράσης eTwinning STEM, αφού έτσι είχε διατυπωθεί από τον αρμόδιο φορέα.  

Η προσέγγιση STE(Α)M ταιριάζει απόλυτα στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών 
προσχολικής/πρωτοσχολικής ηλικίας, καθώς προάγει τη διεπιστημονική και δημιουργική 
προσέγγιση της γνώσης και της μάθησης. Τα παιδιά στην εκπαιδευτική διαδικασία STE(Α)M 
βρίσκονται αντιμέτωπα με κάποιο πραγματικό πρόβλημα, το οποίο καλούνται να 
επιλύσουν με δημιουργικό τρόπο, αυτενεργώντας, δρώντας ομαδικά, αλληλεπιδρώντας και 
εν τέλει βιώνοντας τα οφέλη της υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης μαθησιακής εμπειρίας. Η 
ενασχόληση των παιδιών με παιγνιώδεις δραστηριότητες STE(Α)M, που τα εμπλέκουν σε 
επίλυση προβλημάτων σε αυθεντικά πλαίσια που έχουν νόημα για τα ίδια, φαίνεται ότι 
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μπορεί να τα προκαλέσει ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες STE(Α)M με αβίαστο τρόπο. 
Επιπρόσθετα, ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι ο συνδυασμός δραστηριοτήτων 
έκφρασης, ρομποτικής, ψηφιακών μέσων και χειραπτικού υλικού προάγει τις πολλαπλές 
αναπαραστάσεις φυσικοεπιστημονικών εννοιών, βελτιώνοντας την κατανόησή τους από τα 
παιδιά (Tsoukala, 2019). 

Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη της εμπλοκής των 
παιδιών με έννοιες STE(Α)M. Όσοι/ες είναι ενθουσιώδεις και νιώθουν σίγουροι/ες για το 
δικό τους γνωστικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο σχετικά με την εκπαίδευση STE(Α)M, 
μεταβιβάζουν τον ενθουσιασμό τους και στους/στις μαθητές/τριές τους. Ωστόσο, δεν είναι 
όλοι οι εκπαιδευτικοί πρόθυμοι να εμπλέξουν τα παιδιά σε δραστηριότητες και πεδία 
διαφορετικά από τα συνηθισμένα (McClure et al., 2017). Ερευνητικά δεδομένα 
υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση STEM προσφέρει ικανοποίηση και στους/στις 
εκπαιδευτικούς, καθώς συμμετέχουν ως διαμεσολαβητές και όχι μόνο ως εκπαιδευτές 
(Roberts, 2012). Θέτουν στόχους, καθοδηγούν τη διδασκαλία, διευκολύνουν τη μάθηση των 
μαθητών/τριών σε κάθε κλάδο ή σε διάφορους κλάδους και καλούν τους/τις μαθητές/τριες 
να διαμορφώσουν τις μαθησιακές εμπειρίες  (Hatisaru, et al., 2019).  

Η προσέγγιση STE(Α)M συνδέεται με δεξιότητες κριτικής σκέψης, πρακτική εμπλοκή και 
ευκαιρίες εξερεύνησης του φυσικού κόσμου μέσω διερεύνησης, επίλυσης προβλημάτων, 
ανακάλυψης λύσεων και αναστοχασμού για όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, συνεπώς και για τους/τις εκπαιδευτικούς. 

 Ο εκπαιδευτικός αναστοχασμός είναι μια αναδρομική διανοητική διαδικασία, μέσω της 
οποίας ο/η εκπαιδευτικός γυρνά πίσω και εξετάζει την ίδια του τη δράση, την εμπειρία της 
διδακτικής του πράξης, με την προοπτική μελλοντικής δράσης (Κατσαρού, 2016). Ο 
αναστοχασμός των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις παιδαγωγικές πρακτικές τους 
προϋποθέτει γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες από τους ίδιους, αλλά και την ύπαρξη 
μιας ανάλογης ‘κουλτούρας’ στο σχολικό πλαίσιο. Τα προγράμματα eTwinning 
προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για ανάπτυξη αυτής της κουλτούρας και ενός 
αναστοχαστικού κλίματος. Δίνουν τη δυνατότητα για εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών 
πρακτικών μέσω της εφαρμογής καινοτομιών και δημιουργικής μάθησης στη διδακτική 
πράξη λόγω των δυνατοτήτων και της ευελιξίας που τα χαρακτηρίζει, δημιουργούν τις 
συνθήκες για μια δυναμική διαδικασία που προωθεί μεταξύ άλλων τον αναστοχασμό, την 
κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες. Ωστόσο, μετά από 
μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας δεν καταγράφονται αναστοχαστικές έρευνες σε επίπεδο 
εκπαιδευτικών προσχολικής/πρωτοσχολικής εκπαίδευσης στη χώρα μας που να έχουν 
υλοποιήσει έργα STEM/STE(A)M. 

Συνεπώς, με βάση το παραπάνω θεωρητικό σκεπτικό και την απουσία σχετικών ερευνών, 
η παρούσα εργασία διερευνά, μέσω του εκπαιδευτικού αναστοχασμού, τον ρόλο 
εκπαιδευτικών προσχολικής/πρωτοσχολικής ηλικίας κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση 
και τη σύνδεση με το κοινωνικό περιβάλλον σε ένα συνεργατικό eTwinning STEM έργο. 

Μεθοδολογία 

Στην παρούσα έρευνα υιοθετήθηκε μεθοδολογικά η αναστοχαστική προσέγγιση, που αφορά 
τη συνειδητή επανάκληση και εξέταση των εμπειριών ως βάση για την αξιολόγηση και ως 
πηγή σχεδιασμού και δράσης (Schön, 1983, 1987). Οι ερευνήτριες-εκπαιδευτικοί, που 
υλοποίησαν και ολοκλήρωσαν το έργο, μέσω της παρατήρησης και ανάλυσης της διδακτικής 
πρακτικής τους, αναζητούσαν την κατανόηση παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
(Schön, 1983, 1987).  
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Πραγματοποιήθηκε αναστοχασμός μετά την πράξη, δηλαδή συνειδητή ανάκληση της 
εμπειρίας με στόχο την κατανόηση και αξιολόγησή της, ώστε να λειτουργήσει 
ανατροφοδοτικά στις μελλοντικές παιδαγωγικές επιλογές των εκπαιδευτικών-ερευνητριών. 
Η αναστοχαστική προσέγγιση εφαρμόστηκε σε επίπεδο μελέτης περίπτωσης, καθώς όπως 
υποστηρίζει ο Yin (2011), μια μελέτη περίπτωσης είναι μια εμπειρική έρευνα που διερευνά 
κοινωνικά φαινόμενα μέσα σε πραγματικά πλαίσια, λαμβάνοντας υπόψη τα όρια ανάμεσα 
στα φαινόμενα και το πλαίσιο και χρησιμοποιεί πολλαπλές πηγές δεδομένων. 

Η εκπαιδευτική πράξη που μελετήθηκε κατά την αναστοχαστική διαδικασία, και 
χρησιμοποιήθηκε ως μελέτη περίπτωσης ήταν το eTwinning έργο STEM, με τίτλο: 
“STEMMission-BeeBot possible. Building a Playground. STEMΑποστολή-Με τη BeeBot 
εφικτή. Φτιάχνοντας μια παιδική χαρά”, το οποίο υλοποιήθηκε τη διετία 2017-2019.  

Η BeeBot είναι ένα προγραμματιζόμενο επιδαπέδιο ρομπότ, που μπορεί να βρει 
ιδιαίτερη εφαρμογή στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία (Μισιρλή & Κόμης, 
2012) και να εισαγάγει τα παιδιά του Νηπιαγωγείου στον κόσμο της ρομποτικής και του 
αλγοριθμικού τρόπου σκέψης. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν 
διαδρομές του ρομπότ πάνω σε διαφορετικά δάπεδα-περιβάλλοντα, διαδικασία που 
βελτιώνει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, προάγει την ικανότητα χωρικού 
προσανατολισμού και ευνοεί την ανάπτυξη μεταγνωστικής ικανότητας, κατά την οποία 
αναστοχάζονται σχετικά με τις διαδικασίες σκέψης που έχουν ακολουθήσει (Clements, 
Douglas & Sarama, 2002). Το ρομπότ δαπέδου BeeBot έχει το σχήμα και τα χρώματα της 
μέλισσας, προδιαθέτει θετικά τα παιδιά και είναι εύκολο στη χρήση από παιδιά προσχολικής 
και πρώτης σχολικής ηλικίας (Τσουκαλά & Χαλκιαδάκη, 2015). Κατά την υλοποίηση του 
έργου, διενεργήθηκαν αρκετές δραστηριότητες εξοικείωσης των παιδιών με τον ρομποτικό 
εξοπλισμό, όπως θα παρουσιαστεί και στη συνέχεια. 

Οι ερευνήτριες-εκπαιδευτικοί είχαν 4-6 έτη εμπειρίας στην υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων, διαθέτουν πιστοποιημένα αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και η μία ήταν ιδρύτρια 
του συγκεκριμένου έργου, καθώς η σχολική της μονάδα επελέγη ως επωφελούμενη και τις 
δύο χρονιές από την ΕΥΥ για την eTwinning Δράση STEM (2018-2019) και τη δράση 
‘eTwinning STEM 2.0’ (2019-2020). Στην υλοποίηση του έργου συμμετείχαν ακόμα τέσσερις 
εκπαιδευτικοί σε σχολικές μονάδες της Ελλάδας και της Μ. Βρετανίας και εξήντα δύο παιδιά 
προσχολικής/πρώτης σχολικής ηλικίας, αγροτικού και αστικού μεσαίου 
κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, γηγενούς και μεταναστευτικού πληθυσμού.  

Η αναστοχαστική διαδικασία πραγματοποιήθηκε οκτώ μήνες μετά την ολοκλήρωση του 
έργου και διήρκησε τρεις μήνες. Μέσα στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν έξι 
συναντήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης (δύο κάθε μήνα, ανά 15/ήμερο) με διάρκεια 60’-90’ λεπτά 
κάθε φορά.  

Οι ερευνήτριες-εκπαιδευτικοί ως εργαλεία συλλογής δεδομένων στην έρευνά τους 
χρησιμοποίησαν α) την ιστοσελίδα του έργου, β) σημειώσεις πεδίου και γ) ημερολόγια 
αναστοχασμού, τα οποία συνέταξαν κατά την αναστοχαστική διαδικασία. Η ιστοσελίδα του 
έργου που βρίσκεται στην πλατφόρμα eTwinning.net, στο TwinSpace του έργου (στον 
ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://live.etwinning.net/projects/project/167506) περιλαμβάνει 
τον σχεδιασμό και όλες τις δράσεις που έγιναν κατά την υλοποίηση του έργου, τόσο 
συνεργατικά, όσο και σε επίπεδο σχολικών μονάδων. Οι ιστοσελίδες λειτουργούν ως 
πρωτογενείς πηγές δεδομένων, οι οποίες επιπρόσθετα περιλαμβάνουν πλούσιο κι αυθεντικό 
οπτικοακουστικό υλικό, δίνοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης στο θέμα. Οι σημειώσεις 
πεδίου αφορούν καταγραφές ημιδομημένου χαρακτήρα που είχαν κάνει οι εκπαιδευτικοί-
ερευνήτριες κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, περιλαμβάνοντας αναφορές βασικών 
δραστηριοτήτων, απόψεων, συναισθημάτων ή πληροφοριών. Τα ημερολόγια αναστοχασμού 
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είχαν ημιδομημένη μορφή και οι συντάκτριες αξιοποίησαν τη διαδικασία του 
αναστοχασμού για να καταγράψουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, να αναλύσουν και να 
ερμηνεύσουν εμπειρίες δικές τους ή/και των άλλων συμμετεχόντων στο έργο μέσα από την 
προσωπική τους σκοπιά. Σκοπός των ημερολογίων αναστοχασμού ως εργαλείων συλλογής 
δεδομένων ήταν να εμβαθύνουμε στην κατανόηση περί του «τι», «πώς» και «γιατί» 
επιλέξαμε συγκεκριμένες ενέργειες στην υλοποίηση του έργου.  

Τα δεδομένα αναλύθηκαν σε αυτό το στάδιο της έρευνας με τη λογική της περιγραφικής 
ανάλυσης περιεχομένου. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν: 1. ο ρόλος των εκπαιδευτικών στον 
σχεδιασμό του έργου, 2. ο ρόλος των εκπαιδευτικών κατά την υλοποίηση του έργου, 3. ο 
ρόλος των εκπαιδευτικών στη σύνδεση με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Σε επόμενο 
στάδιο της παρούσας έρευνας υπάρχει η πρόθεση να υπάρξει θεματική ανάλυση των 
δεδομένων, καθώς αυτός ο τρόπος προσέγγισης των δεδομένων είναι πιο δημιουργικός και 
συμπεριλαμβάνει την ανακάλυψη αφηρημένων κατηγοριών και σχέσεων ανάμεσά τους 
(Κατσαρού, 2016). 

Αποτελέσματα 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται περιγραφικά σε επίπεδο αρχικής αξονικής 
κωδικοποίησης περιεχομένου και αφορά τις κατηγορίες: 1. ο ρόλος των εκπαιδευτικών στον 
σχεδιασμό του έργου, 2. ο ρόλος των εκπαιδευτικών κατά την υλοποίηση του έργου, 3. ο 
ρόλος των εκπαιδευτικών στη σύνδεση με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και αφορά 
πρωτίστως τις ενέργειες των εκπαιδευτικών και πώς αυτές επηρέασαν την εξέλιξη του έργου, 
καθώς και την εμπλοκή των παιδιών. 

1. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό του έργου  
Ενέργειες εκπαιδευτικών:  
1α) Αρχική ιδέα του έργου.  
Η εκπαιδευτικός-ιδρύτρια του έργου από την πρώτη στιγμή σύλληψης της αρχικής ιδέας, 
έλαβε υπόψη της τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών μικρής ηλικίας και τις αρχές 
της διεπιστημονικής προσέγγισης STEM. Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάστηκε το eTwinning έργο 
με τίτλο “STEMMission-BeeBot possible. Building a Playground. STEMΑποστολή-Με τη 
BeeBot εφικτή. Φτιάχνοντας μια παιδική χαρά” (Λογότυπο στο Σχήμα 1). Η εκπαιδευτικός 
επέλεξε το θέμα με γνώμονα την ηλικία, τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και τις 
ανάγκες των παιδιών, ώστε να έχει νόημα για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και τις 
διεπιστημονικές δυνατότητες ανάπτυξης που προσφέρει το θέμα. 
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Σχήμα 1. Λογότυπο έργου: «STEMMission-BeeBot possible. Building a playground. 
STEMΑποστολή - Με τη BeeBot εφικτή. Φτιάχνοντας μια παιδική χαρά» 

1β) Οργάνωση έργου. 
 Οι εκπαιδευτικοί οργάνωσαν το έργο σε μια παιγνιώδη παιδαγωγική βάση, ώστε να 

προκαλέσει το ενδιαφέρον των παιδιών, οι STEMMέλισσες (BeeBots) ήταν μυστικοί/ές 
πράκτορες αφοσιωμένοι/ες στη χαρά και την ευτυχία των παιδιών. Κάθε «πράκτορας» 
BeeBot ‘επισκέφτηκε’ τα συνεργαζόμενα σχολεία προσπαθώντας να επιτύχει σε μια κοινή 
για όλους αποστολή: τη δημιουργία παιδικής χαράς σε κάθε σχολείο, ώστε τα παιδιά να 
είναι χαρούμενα. Η κατασκευή της παιδικής χαράς (σε μακέτα) θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί μέσα από την επίλυση STEM προκλήσεων.  

1γ) Στοχοθεσία έργου.  
Οι εκπαιδευτικοί έθεσαν τους εξής στόχους σε επίπεδο STEM δεξιοτήτων: Τα παιδιά 

κατά τη διάρκεια του έργου να είναι ικανά α) να επιλύσουν προβλήματα χρησιμοποιώντας 
μαθηματικές έννοιες και λογισμούς (υπολογισμός επιφάνειας μακέτας, χώρου παιδικής 
χαράς, χώρου κίνησης BeeBot, σχήματα και μεγέθη των παιχνιδιών και των μακετών), β) να 
συνδέσουν διάφορα τουβλάκια LEGO, γρανάζια και άλλο κατάλληλο χειραπτικό 
εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να κατασκευάσουν τα παιχνίδια της παιδικής χαράς, γ) να 
εξοικειωθούν με έννοιες των φυσικών επιστημών, όπως το Βάρος, η Δύναμη, η Ταλάντωση, η 
Τριβή και η Ενέργεια, καθώς κατασκεύαζαν τα παιχνίδια της παιδικής χαράς (τραμπάλες, 
κούνιες, τσουλήθρες, γύρω-γύρω όλοι), δ) να δημιουργήσουν τους κατάλληλους 
αλγόριθμους, ώστε να προγραμματίσουν τη BeeBot να μετακινηθεί πάνω στη μακέτα κάθε 
παιδικής χαράς, εκτελώντας απλές ή σύνθετες διαδρομές. 

Η στοχοθεσία του έργου έγινε απολύτως αποδεκτή από τις εκπαιδευτικούς-μέλη του 
έργου και τις δύο χρονιές υλοποίησης και εμπλουτίστηκε με νέες ιδέες σε επίπεδο πλαισίου 
του έργου, αλλά και δραστηριοτήτων. Ενδεικτικό παράδειγμα η επέκταση της αρχικής 
στοχοθεσίας με τον απόλυτα πραγματικό σκοπό ενός αυθεντικού προβλήματος που ζητούσε 
επίλυση, αφορούσε τη σύνδεση με το άμεσο περιβάλλον των παιδιών (το κεντρικό πάρκο της 
πόλης τους) και την ενεργοποίησή τους ως πολιτών, οι οποίοι εντοπίζουν προβλήματα και 
τα αντιμετωπίζουν με έναν αειφορικό τρόπο σκέψης. 

2. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών κατά την υλοποίηση του έργου  
Ενέργειες εκπαιδευτικών:  
2α) Δημιουργία παιδαγωγικού κλίματος. 
Από την αρχή του έργου οι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν ένα παιγνιώδες και ασφαλές 
συναισθηματικά μαθησιακό περιβάλλον. Την πρώτη χρονιά εμπλέκοντας τα παιδιά σε 
επίλυση γρίφου που έφτασε με κοινό ηλεκτρονικό μήνυμα στα συνεργαζόμενα σχολεία, ο 
οποίος καλούσε και προσκαλούσε όλα τα παιδιά σε ένα Παιχνίδι Μυστικών Πρακτόρων. Οι 
εκπαιδευτικοί σταδιακά και με παιγνιώδη μηνύματα (Σχήμα 2) αποκάλυψαν την  αποστολή 
που είχαν να επιλύσουν οι μυστικοί πράκτορες.  
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Σχήμα 2. Παιγνιώδη μηνύματα που συνέθεσαν οι εκπαιδευτικοί 

Τη δεύτερη χρονιά, τα παιδιά της νέας συνεργαζόμενης σχολικής μονάδας έστειλαν 
ηλεκτρονικό μήνυμα (Σχήμα 3) στο ιδρυτικό σχολείο, όπου ανέφεραν το πραγματικό και 
υπαρκτό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν (τη μη ύπαρξη παιδικής χαράς στο Δημοτικό πάρκο 
της πόλης τους) και ζητούσαν βοήθεια και συνεργασία για την επίλυση αυτού του 
προβλήματος. 

 Και τις δύο χρονιές, μετά τη συγκατάθεση των μαθητών/τριών και των γονέων τους για 
συμμετοχή στο έργο, οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν στα παιδιά διάφορες τεχνικές, ώστε να 
δημιουργήσουν τις κοινές ταυτότητες των μυστικών πρακτόρων, αναπτύσσοντας την 
αίσθηση του «ανήκειν» για τους/τις μαθητές/τριες όλων των συνεργαζόμενων σχολείων. Οι 
κοινές ταυτότητες είναι πλαστικοποιημένες χάρτινες ταυτότητες που περιέχουν στοιχεία 
σχετικά με την Πράκτορα BeeBot (την πρώτη χρονιά υλοποίησης του έργου) και ατομικά 
στοιχεία του κάθε παιδιού (όνομα και αποτύπωμα) τη δεύτερη χρονιά υλοποίησης. Οι 
ταυτότητες ήταν κοινές ή παρόμοιες στα σχολεία που συμμετείχαν κάθε χρονιά και είχαν 
σκοπό την ανάπτυξη του συναισθήματος του «ανήκειν» σε μια μεγαλύτερη ομάδα, με 
κοινούς στόχους και κοινή αποστολή. Οι "ταυτότητες" αποτυπώνονται και στο Σχήμα 4. 
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ταυτότητες ήταν κοινές ή παρόμοιες στα σχολεία που συμμετείχαν κάθε χρονιά και είχαν 
σκοπό την ανάπτυξη του συναισθήματος του «ανήκειν» σε μια μεγαλύτερη ομάδα, με 
κοινούς στόχους και κοινή αποστολή. Οι "ταυτότητες" αποτυπώνονται και στο Σχήμα 4. 
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Σχήμα 3. Το ηλεκτρονικό μήνυμα της συνεργαζόμενης σχολικής μονάδας 
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Εμπλοκή παιδιών: Τα παιδιά παρατήρησαν και εξερεύνησαν τα ρομπότ. Ξεκίνησαν να 
εξοικειώνονται με τον προγραμματισμό τους, ώστε να εκτελέσουν σταδιακά πιο σύνθετες 
διαδρομές στον χώρο και σε διάφορες επιφάνειες.  

 
Σχήμα 5: Εξοικείωση των παιδιών με τις BeeBots 

2γ) Οργάνωση δραστηριοτήτων γνωριμίας με συνεργάτες.  
Ενέργειες εκπαιδευτικών: Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί οργάνωσαν δραστηριότητες 
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έντυπους και ψηφιακούς χάρτες, ενώ δημιούργησαν φύλλα δικτύωσης και έναν 
συνεργατικό ηλεκτρονικό χάρτη (Σχήμα 6). Επίσης, τη δεύτερη χρονιά αξιοποίησαν το 
πρόγραμμα google earth ώστε τα παιδιά να εντοπίσουν τις δύο πόλεις, τα σχολεία και τα 
πάρκα τους. Οι εκπαιδευτικοί οργάνωσαν δραστηριότητες ώστε τα παιδιά να μελετήσουν 
και να συγκρίνουν τα πάρκα των πόλεών τους ως προς το μέγεθος, το σχήμα, την απόσταση 
των πάρκων από τις σχολικές μονάδες, το είδος του εδάφους, την ύπαρξη ή μη δέντρων  στα 
πάρκα (Σχήμα 7). Οι παράλληλες μελέτες και συγκρίσεις καταγράφονταν από τις 
εκπαιδευτικούς και αναρτήθηκαν σε συνεργατικό ψηφιακό εργαλείο. 

    
Σχήμα 6: Οργάνωση δραστηριοτήτων γνωριμίας 

Εμπλοκή παιδιών: Τα παιδιά εντόπισαν τα σχολεία των συνεργατών, σχεδίασαν τη 
δικτύωση ανάμεσα στα σχολεία στα σχετικά φύλλα εργασίας, υπολόγισαν τη μεταξύ τους 
απόσταση με διάφορες αυτοσχέδιες ή συμβατικές μονάδες μέτρησης, προγραμμάτισαν τις 
BeeBots ώστε να μετακινηθούν πάνω σε δισδιάστατους χάρτες που συνέδεαν τις περιοχές 
των σχολείων και έγραψαν τα ονόματα των περιοχών των άλλων σχολείων.  
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Σχήμα 7: Μελέτη και σύγκριση των πάρκων των δύο πόλεων 

2δ) Δημιουργία περιβάλλοντος μακέτας.  
Ενέργειες εκπαιδευτικών: Οι εκπαιδευτικοί έδωσαν στα παιδιά ερεθίσματα ώστε να 

προβληματιστούν, να συζητήσουν, να επιχειρηματολογήσουν και να λάβουν αποφάσεις 
σχετικά με τον χώρο και τις διαστάσεις που θα είχε το «περιβάλλον κατασκευής» της 
παιδικής χαράς (Σχήμα 8). Διευκόλυναν τα παιδιά να κάνουν υπολογισμούς και μετρήσεις,  
προχωρώντας στη σχεδίαση του βασικού «περιβάλλοντος». Στη συνέχεια, πρότειναν στα 
παιδιά να απεικονίσουν σχεδιαστικά πώς θα ήθελαν να είναι η παιδική χαρά που θα 
φτιάξουν και ποια παιχνίδια να περιλαμβάνει. Όλα τα σχέδια παρουσιάστηκαν στην 
ολομέλεια (κάθε τάξης), υπήρξε συζήτηση και έγινε καταμέτρηση και ομαδοποίηση των 
παιχνιδιών που είχαν απεικονίσει. Οι εκπαιδευτικοί ενθάρρυναν και υποβοήθησαν τη 
δημιουργία ραβδογραμμάτων με διάφορους τρόπους (ψηφιακά ή με χειραπτικό υλικό), τα 
οποία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του έργου, ώστε να υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ 
των σχολείων. 

Εμπλοκή παιδιών: Ανάμεσα στα σχολεία υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα 
με τις σκέψεις των παιδιών και την απόφαση κάθε ολομέλειας τάξης για το «περιβάλλον 
κατασκευής» (φελιζόλ, τραπέζι, έδαφος). Τα παιδιά έκαναν υπολογισμούς με 
συμβατικές/αυτοσχέδιες μονάδες μέτρησης πάνω στην επιφάνεια της μακέτας. Απεικόνισαν 
τα παιχνίδια που θα ήθελαν να υπάρχουν στην παιδική χαρά και δημιούργησαν 
ραβδογράμματα. Τη δεύτερη χρονιά υπήρξε αξιολόγηση του σχεδιασμού της μακέτας που 
έκανε το ιδρυτικό σχολείο, βάσει ηλεκτρονικής δημοσκόπησης που πραγματοποιήθηκε στο 
συνεργαζόμενο σχολείο (Σχήμα 8). 

 
Σχήμα 8: Δημιουργία μακέτας 
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2ε) Αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.  
Ενέργειες εκπαιδευτικών: Μια σημαντική παράμετρος κατά την υλοποίηση του έργου, 

ήταν η επιθυμία των εκπαιδευτικών όλων των συνεργαζόμενων σχολείων τα παιδιά να 
αξιοποιήσουν εκπαιδευτικό υλικό STEM (Σχήμα 9). Θεωρήθηκε ότι το εξειδικευμένο υλικό 
θα ενίσχυε την κατάκτηση δεξιοτήτων STEM και θα πολλαπλασίαζε την προστιθέμενη αξία 
του έργου. Η προμήθεια αυτού του υλικού ήταν πολύ δύσκολη στα συνεργαζόμενα 
ελληνικά νηπιαγωγεία λόγω κόστους και δυσκολιών συνεργασίας με υπεύθυνους φορείς 
(π.χ. Σχολική Επιτροπή) και για το λόγο αυτό καθυστέρησε χρονικά. Ωστόσο, οι 
εκπαιδευτικοί επέμειναν, ώσπου τελικά οι σχολικές μονάδες κατάφεραν να προμηθευτούν 
το υλικό.  

Οι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν να στηριχτούν στη σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία 
και να αξιοποιήσουν εκπαιδευτικά βίντεο και λογισμικά προσομοιώσεων στην υλοποίηση 
των σχετικών δραστηριοτήτων, με σκοπό τον προβληματισμό και την εξοικείωση των 
παιδιών με τις έννοιες των φυσικών επιστημών που ενυπάρχουν στη μηχανική των 
παιχνιδιών της παιδικής χαράς (Σχήμα 10). Κάθε φορά πριν από την κατασκευή κάποιου 
παιχνιδιού, οι εκπαιδευτικοί επιδείκνυαν στα παιδιά σχετικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό 
και λογισμικά σχετικών προσομοιώσεων αλληλεπιδρώντας στο μέτρο του εφικτού με αυτά.  

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί οργάνωσαν επίσκεψη/μελέτη πεδίου σε παιδική χαρά της πόλης 
(Σχήμα 11), καθώς έγινε προσπάθεια οι επιστημονικές έννοιες φυσικής, μηχανικής και 
μαθηματικών να μελετηθούν όχι μόνο στην τάξη, αλλά και στο πεδίο. 

 
Σχήμα 9: Χειραπτικό υλικό STEM 

 
Σχήμα 10: Ψηφιακό υλικό STEM (προσομοιώσεις) 
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Σχήμα 11: Επίσκεψη στο πεδίο (παιδική χαρά) 

Εμπλοκή παιδιών: Τα παιδιά μελέτησαν επιστημονικές έννοιες φυσικής,  μηχανικής και 
μαθηματικών κατά την ενασχόλησή τους με εκπαιδευτικό υλικό STEM, μέσα από ψηφιακές 
προσομοιώσεις και επισκέψεις στο πεδίο. Στο τέλος κάθε κατασκευής τα παιδιά μπορούσαν 
να επανέλθουν στα λογισμικά προσομοιώσεων ελέγχοντας και αλλάζοντας τις διάφορες 
παραμέτρους, αξιολογώντας με κάποιον τρόπο τις γνώσεις που είχαν κατακτήσει. Κατά την 
επίσκεψή τους στο πεδίο τα παιδιά μελέτησαν τις υπό συζήτηση έννοιες με βιωματικό τρόπο. 

2στ) Κατασκευή παιχνιδιών – Ολοκλήρωση μακετών 
Ενέργειες εκπαιδευτικών: Στο επόμενο στάδιο οι εκπαιδευτικοί διευκόλυναν τα παιδιά 

να προχωρήσουν στην κατασκευή των παιχνιδιών, την τοποθέτησή τους στις μακέτες και 
τον προγραμματισμό των ρομπότ (Σχήμα 12, Σχήμα 13). Κάθε φορά δημιουργούνταν 
μικρές ομάδες με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως: λήψη απόφασης για το σημείο-σταθμό 
της μακέτας που θα έστηναν το παιχνίδι, απεικόνιση «συμβολικού αλγορίθμου 
προγραμματισμού», συμβολοποίηση κίνησης, προγραμματισμός της BeeBot, ώστε να πάει 
σε εκείνο το σημείο, μηχανική κατασκευή του παιχνιδιού, δοκιμή λειτουργίας του, λήψη 
φωτογραφιών της κατασκευής, προγραμματισμός της BeeBot ώστε να «ελέγξει» περιμετρικά 
την κατασκευή.  

    
Σχήμα 12: Ολοκλήρωση μακετών πρώτης χρονιάς υλοποίησης έργου 
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Σχήμα 12: Ολοκλήρωση μακετών πρώτης χρονιάς υλοποίησης έργου 
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Σχήμα 13: Ολοκλήρωση μακέτας δεύτερης χρονιάς υλοποίησης έργου 

Τη δεύτερη χρονιά,  πριν από την παρουσίαση της ολοκληρωμένης μακέτας παιδικής 
χαράς οι ‘Πράκτορες’ του ιδρυτικού σχολείου κάλεσαν τους ‘Πράκτορες’ του 
συνεργαζόμενου σχολείου σε ένα Παιχνίδι Γρίφων και Κωδίκων (Σχήμα 14). Η 
εκπαιδευτικός ως «ψηφιακή γραμματέας» δημιούργησε με τις οδηγίες των παιδιών ψηφιακή 
αναπαράσταση της παιδικής χαράς που είχαν κατασκευάσει. Σε κάθε παιχνίδι της παιδικής 
χαράς αντιστοιχούσε ένας αριθμός κι ένας γρίφος. Αν τα παιδιά από το συνεργαζόμενο 
σχολείο έβρισκαν ποιο παιχνίδι αφορούσε κάθε γρίφος τότε μπορούσαν να ‘διαβάσουν’ 
στην ψηφιακή αναπαράσταση ένα QR code που αποκάλυπτε μια λέξη-μέρος μιας πρότασης. 
Η εκπαιδευτικός με τους ‘Πράκτορες’ του συνεργαζόμενου σχολείου εκτύπωσαν και 
συνέθεσαν την ψηφιακή αναπαράσταση, μετακίνησαν την BeeBot από αριθμό σε αριθμό 
ώστε να ανοίξουν κάθε σχετικό γρίφο, αποκρυπτογράφησαν τους κωδικούς QR, 
αντέγραψαν τις κρυμμένες λέξεις και τελικά συνέθεσαν την κωδικοποιημένη πρόταση: 
«ΚΙΛΚΑΡ: ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ!!!». 

Εμπλοκή παιδιών: Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά, με ενθουσιασμό, κατασκεύασαν και 
τοποθέτησαν τα παιχνίδια στις παιδικές χαρές, προγραμμάτισαν τα ρομπότ, δημιούργησαν 
και επίλυσαν αντίστοιχα τους γρίφους  στο παιχνίδι των Κωδίκων (Σχήμα 14). 

Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | STE(A)M educators & education 

164 

 

Σχήμα 13: Ολοκλήρωση μακέτας δεύτερης χρονιάς υλοποίησης έργου 

Τη δεύτερη χρονιά,  πριν από την παρουσίαση της ολοκληρωμένης μακέτας παιδικής 
χαράς οι ‘Πράκτορες’ του ιδρυτικού σχολείου κάλεσαν τους ‘Πράκτορες’ του 
συνεργαζόμενου σχολείου σε ένα Παιχνίδι Γρίφων και Κωδίκων (Σχήμα 14). Η 
εκπαιδευτικός ως «ψηφιακή γραμματέας» δημιούργησε με τις οδηγίες των παιδιών ψηφιακή 
αναπαράσταση της παιδικής χαράς που είχαν κατασκευάσει. Σε κάθε παιχνίδι της παιδικής 
χαράς αντιστοιχούσε ένας αριθμός κι ένας γρίφος. Αν τα παιδιά από το συνεργαζόμενο 
σχολείο έβρισκαν ποιο παιχνίδι αφορούσε κάθε γρίφος τότε μπορούσαν να ‘διαβάσουν’ 
στην ψηφιακή αναπαράσταση ένα QR code που αποκάλυπτε μια λέξη-μέρος μιας πρότασης. 
Η εκπαιδευτικός με τους ‘Πράκτορες’ του συνεργαζόμενου σχολείου εκτύπωσαν και 
συνέθεσαν την ψηφιακή αναπαράσταση, μετακίνησαν την BeeBot από αριθμό σε αριθμό 
ώστε να ανοίξουν κάθε σχετικό γρίφο, αποκρυπτογράφησαν τους κωδικούς QR, 
αντέγραψαν τις κρυμμένες λέξεις και τελικά συνέθεσαν την κωδικοποιημένη πρόταση: 
«ΚΙΛΚΑΡ: ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ!!!». 

Εμπλοκή παιδιών: Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά, με ενθουσιασμό, κατασκεύασαν και 
τοποθέτησαν τα παιχνίδια στις παιδικές χαρές, προγραμμάτισαν τα ρομπότ, δημιούργησαν 
και επίλυσαν αντίστοιχα τους γρίφους  στο παιχνίδι των Κωδίκων (Σχήμα 14). 



 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
165 

 
Σχήμα 14: Παίζοντας με γρίφους και QR κώδικες 

2ζ) Παραγόμενα έργου. Στην παράγραφο των αποτελεσμάτων εξετάζοντας τον ρόλο των 
εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, κρίνουμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε και τα 
παραγόμενα του έργου, τα οποία επεξεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί. Στον Πίνακα 1 
παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια αποτελέσματα που αφορούν τις συνεργατικές δράσεις 
που υλοποιήθηκαν. 

Πίνακας 1:   Συνεργατικά διαδικτυακά προϊόντα του έργου 

Δραστηριότητα Σύνδεσμος συνεργατικής δράσης 

The identity of a spy https://padlet.com/kon_papaioann
ou/9usm85zly7h5  

The accessories of a spy https://padlet.com/kon_papaioann
ou/ctecvtjol88w 

Ζωγραφίζω την παιδική χαρά 
των ονείρων μου  

https://issuu.com/mariaioannidou
15/docs/898cbbdaa97a04  

Βίντεο παρουσίασης https://twinspace.etwinning.net/6
3080/pages/page/591127  

ΒeeΒot πράκτορες-συνεργάτες 
παίζουν με χάρτες 

https://www.zeemaps.com/map?g
roup=3391925&location=Greece&ad
d=1# 

Τα πάρκα των πόλεών μας: 
παρατηρούμε, συγκρίνουμε, 
εκτιμούμε, συμπεραίνουμε 

https://padlet.com/
mmmioannidou/fl7a
z2zu8uuw 
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Δημοσκόπηση για τη μακέτα του 
πάρκου 

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScb2EXH_JIqvpO0Cl7W
7N0qxAPbd0_-pcabIaI-
QGsjLJBkrg/viewform 

3. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη σύνδεση με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 
Ενέργειες εκπαιδευτικών: Η σύνδεση της δράσης με την καθημερινή ζωή ήταν συνεχής 
στόχος από τις εκπαιδευτικούς σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Τα παιδιά 
παροτρύνονταν στην αρχή αλλά και στο τέλος κάθε κατασκευής να αναφέρουν εμπειρίες 
τους σχετικά με τη χρήση παιχνιδιών παιδικής χαράς και με βιωμένες καταστάσεις στα 
πάρκα των πόλεών τους. Οι εκπαιδευτικοί ενθάρρυναν τα παιδιά να διατυπώνουν τις 
απόψεις, τους προβληματισμούς και τις ιδέες τους σχετικά με τους χώρους παιχνιδιού στα 
πάρκα των πόλεών τους. Επίσης, υποστήριζαν τα παιδιά στη μεταξύ των συνεργαζόμενων 
σχολείων αλληλεπίδραση. Τα σχόλια στα forum κάτω από κάθε σελίδα δραστηριοτήτων του 
twinspace αποτέλεσαν τη διαρκή αξιολόγηση των παιδιών για τις δράσεις του έργου. Οι 
σχολιασμοί τους στην ουσία υποδείκνυαν τον σχεδιασμό των επόμενων δραστηριοτήτων, 
ώστε να έχουν νόημα κι ενδιαφέρον για τα ίδια τα παιδιά. 
Εμπλοκή παιδιών: Ειδικά μετά την κατασκευή των μακετών παρατηρήθηκε και 
καταγράφηκε εμπλουτισμός του προφορικού λόγου των παιδιών,  καθώς χρησιμοποιούσαν 
και λέξεις από τη σχετική φυσικοεπιστημονική ορολογία. Στα σχολεία που υπήρχαν  
παρόμοια παιχνίδια στην αυλή, οι παρατηρήσεις, οι πειραματισμοί και οι εμπειρικές 
καταστάσεις εξελίχθηκαν περισσότερο. Επίσης, διατυπώνονταν και καταγράφηκαν 
προβληματισμοί και ιδέες των παιδιών για βελτίωση των χώρων παιχνιδιού που 
επισκέπτονταν με τους γονείς τους, αλλά και για τη δημιουργία κατάλληλα εξοπλισμένων 
σημείων στον εξωτερικό χώρο των σχολείων τους. 

Ειδικά τη δεύτερη χρονιά που ήταν ζητούμενο η λύση σε πραγματικό πρόβλημα, τα 
παιδιά του συνεργαζόμενου σχολείου αποφάσισαν με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού τους να 
φτιάξουν ένα Σχέδιο Δράσης. Με βάση αυτό και αφού είχαν πια το σχέδιο και τη μακέτα 
από τους Πράκτορες του ιδρυτικού σχολείου, έγραψαν γράμμα και σχεδίασαν επίσκεψη 
στον Δήμαρχο, κατά την οποία θα ζητούσαν τη δημιουργία της παιδικής χαράς στο 
Δημοτικό πάρκο της πόλης τους (Σχήμα 15). 

 
Σχήμα 15: Χάρτης, μακέτα και σχέδιο δράσης 
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Συμπεράσματα  

Από την περιγραφική καταγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αναστοχαστικής 
διαδικασίας γίνεται σαφές ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών ήταν καίριος στον σχεδιασμό, την 
υλοποίηση και τη σύνδεση του έργου με το κοινωνικό περιβάλλον. 

Αναφορικά με τον ρόλο των εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό του έργου, σε όλες τις 
επιμέρους διαστάσεις που προέκυψαν (1α) Αρχική ιδέα έργου, (1β) Οργάνωση έργου, (1γ) 
Στοχοθεσία έργου, αποτυπώνεται ως πολύ σημαντικός, καθώς γίνονται εμφανείς οι 
παιδαγωγικές αρχές των εκπαιδευτικών, αλλά και η επιστημονική τους συγκρότηση, η 
έμφαση στη γνώση περιεχομένου, όπως προκύπτει από τους στόχους, αλλά και η αγωνία 
τους για την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη και ισορροπία των μικρών 
μαθητών/τριών τους. Ο προσανατολισμός τους στη διεπιστημονική οπτική της προσέγγισης 
STEM υπογραμμίζεται μέσα από τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων που εμπλέκουν δυναμικά 
τις γνωστικές περιοχές STE(Α)M σε μια συνεκτική οντότητα (Breiner et al., 2012). 

Ο παιδαγωγικός ρόλος των εκπαιδευτικών σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου 
είναι ιδιαίτερα εμφανής, σε όλες τις επιμέρους διαστάσεις: (2α) Δημιουργία παιδαγωγικού 
κλίματος, (2β) Οργάνωση δραστηριοτήτων εξοικείωσης με εξοπλισμό, (2γ) Οργάνωση 
δραστηριοτήτων γνωριμίας με συνεργάτες, (2δ) Δημιουργία περιβάλλοντος μακέτας, (2ε) 
Αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, (2στ) Κατασκευή παιχνιδιών και (2ζ) 
Παραγόμενα έργου.  

Η προσήλωση των εκπαιδευτικών στις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες που προτάσσουν 
τη δυναμική διάσταση του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν χαρακτηριστική, 
ως προς τα μαθησιακά περιβάλλοντα που διαμόρφωσαν. Μπορεί ο ρόλος τους να 
χαρακτηριστεί ως υποβοηθητικός και υποστηρικτικός, ίσως σε κάποιες δραστηριότητες λίγο 
περισσότερο οργανωτικός και κατευθυντικός. Η ποικιλία και η πολυτροπικότητα των 
δραστηριοτήτων, ο τρόπος που ήταν σχεδιασμένες και η υλοποίησή τους κράτησε αμείωτο 
το ενδιαφέρον όλων των παιδιών. Ένα ακόμη πολύ μεγάλο κίνητρο για την ανταπόκρισή 
τους ήταν η διαρκής αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τα άλλα παιδιά στα συνεργαζόμενα 
σχολεία, καθώς αυτό τα κρατούσε σε εγρήγορση, τους ξυπνούσε μια φυσική περιέργεια να 
ενημερώνονται γα τις δράσεις των άλλων σχολείων και τους δημιουργούσε ανυπομονησία 
για την εξέλιξη του έργου. 

Οι εκπαιδευτικοί σχεδίασαν και οργάνωσαν δραστηριότητες μέσα από τις οποίες 
δημιουργήθηκαν πέντε (5) μακέτες παιδικής χαράς από τα συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία 
μέσα στη διετία υλοποίησης.  Οι συνθετικές κατασκευές που έγιναν πάνω στις μακέτες από 
τα παιδιά μέσα από τη συναρμολόγηση των παιχνιδιών της παιδικής χαράς αποτυπώνουν 
την εξοικείωσή τους, έστω και αρχικά διαισθητική, με τις έννοιες των φυσικών επιστημών 
(Βάρος, Δύναμη, Ταλάντωση, Τριβή, Ενέργεια) που επιχείρησαν οι εκπαιδευτικοί.  

Η επιλογή των εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν κατάλληλο πολυτροπικό υλικό STE(Α)M 
(χειραπτικό και ψηφιακό) φαίνεται να επηρέασε τη συμμετοχή των παιδιών στο έργο, αλλά 
και την κατανόηση των σχετικών φυσικοεπιστημονικών εννοιών και αρχών Μηχανικής. 
Θεωρείται αξιοσημείωτη η αδιάλειπτη και ένθερμη συμμετοχή στο έργο και των παιδιών με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο. Και τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν σημεία προς περαιτέρω 
μελλοντική διερεύνηση, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.  

Αναφορικά με τον ρόλο των εκπαιδευτικών στη σύνδεση με το ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον, αποτυπώνεται επίσης η σημαντική συμβολή τους, η οριζόντια δικτύωση, 
επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των σχολείων-συνεργατών, η οποία είχε θετικό 
αντίκτυπο στην καλύτερη κατανόηση εννοιών των φυσικών επιστημών, δεξιοτήτων 
μαθηματικής σκέψης, δεξιοτήτων προγραμματισμού του ρομπότ και γενικότερα στον 
τεχνολογικό κι επιστημονικό εγγραμματισμό και στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. 
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Σε επίπεδο εξ αποστάσεως συνεργασίας και επικοινωνίας, από τα παραγόμενα προϊόντα 
του έργου, από το υλικό στην ιστοσελίδα του έργου και από την καταγραφή των 
εκπαιδευτικών φάνηκε η ενεργός συμμετοχή των παιδιών σε όλη τη διάρκεια του έργου και 
η μεταξύ τους αλληλεπίδραση, χωρίς την οποία δεν θα επιτυγχάνονταν τα αποτελέσματα 
που παρουσιάστηκαν παραπάνω.  

Τα παιδιά επίλυσαν γρίφους, συμπλήρωσαν σχετικά φύλλα εργασίας, δημιούργησαν 
κοινές ταυτότητες Μυστικών Πρακτόρων, προγραμμάτισαν τις BeeBots και 
πραγματοποίησαν διαδρομές, δημιούργησαν ραβδογράμματα επιλογής παιχνιδιών και 
συμμετείχαν σε προσομοιώσεις φυσικοεπιστημονικών εννοιών. Η ανταλλαγή μηνυμάτων, 
βίντεο, συνεργατικών αρχείων, οι συνεργατικοί ψηφιακοί χάρτες, η παράλληλη μελέτη των 
πάρκων και η αποτύπωση των παρατηρήσεων με συνεργατικά εργαλεία, η αξιολόγηση μέσω 
δημοσκόπησης του προτεινόμενου σχεδίου μακέτας (τη δεύτερη χρονιά), τα σχόλια και οι 
παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν, το παιχνίδι με τους QR κωδικούς και η σύνθεση του 
τελικού μηνύματος, το τελικό σχέδιο της μακέτας και η ενσωμάτωσή του στο σχέδιο δράσης 
που συνέταξαν τα παιδιά είναι ενέργειες που προέκυψαν ως αποτελέσματα του ενεργού 
ρόλου των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση του έργου. 

Από τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών σχετικά με τη δράση των παιδιών, φαίνεται 
ότι το συγκεκριμένο έργο STEM συνέβαλε ώστε να αναπτυχθεί η ικανότητα των νηπίων να 
κατανοούν το περιβάλλον που υπάρχει στην πόλη τους, να προσανατολίζονται, να 
εντοπίζουν προβλήματα, να ενεργοποιούν την κριτική τους σκέψη και να δρουν με σκοπό 
να τα επιλύσουν. Το έργο τα παρακίνησε να αναλάβουν ρόλους και να εμπλακούν σε 
σχεδιασμό δράσεων αλλαγής του άμεσου βιωματικού και τοπικού περιβάλλοντός τους. Όλες 
οι πτυχές της προσέγγισης STE(A)M συνδέθηκαν με την αειφορία, υπό την έννοια ότι 
χρησιμοποιήθηκαν για την προσέγγιση θεμάτων που απασχολούν τα ίδια τα παιδιά και 
αφορούν τη βελτίωση της ζωής στην πόλη τους και των συνθηκών του πάρκου τους, τόσο ως 
φυσικό περιβάλλον όσο και ως δομημένο. Επιπρόσθετα, πολλοί/ές μαθητές/τριες στα 
ελληνικά νηπιαγωγεία ζήτησαν από τους γονείς τους να παρακολουθήσουν σχετικά 
εργαστήρια ρομποτικής. Στην παρούσα έρευνα δεν αξιολογήθηκε με ποσοτικά 
χαρακτηριστικά ο τρόπος διδασκαλίας και η αποτελεσματικότητα των μεθόδων που 
χρησιμοποίησαν οι εκπαιδευτικοί, ωστόσο  κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εξεταστεί με μια 
διαχρονική έρευνα. 

Οι συνεργαζόμενες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι απέκτησαν πολύτιμη εμπειρία και 
εμπλούτισαν τις παιδαγωγικές τεχνικές τους, καθώς εφάρμοζαν την προσέγγιση STE(Α)M. 
Πειραματίστηκαν σε κάτι με το οποίο δεν ήταν απόλυτα εξοικειωμένες, σχεδίασαν και 
κατάφεραν να υλοποιήσουν ένα έργο που να έχει παιγνιώδη βάση, να παρουσιάζει έννοιες 
αρκετά δυσνόητες για τα παιδιά και να τα εξοικειώνει με αυτές, να συνδυάζει τη χρήση 
ψηφιακού και χειραπτικού υλικού με τη ρομποτική. Η επιτυχία της υλοποίησης του έργου 
λειτούργησε ενισχυτικά προς την επαγγελματική τους αυτοεικόνα και υποστηρικτικά για 
την επαγγελματική τους ανάπτυξη.  

Παράλληλα, θεωρείται ότι το συγκεκριμένο έργο λειτούργησε θετικά για τις 
εμπλεκόμενες σχολικές μονάδες, καθώς απέκτησαν και αξιοποίησαν έναν εξοπλισμό που δεν 
συναντάται συχνά (έως τώρα) στα δημόσια νηπιαγωγεία της Ελλάδας. Διαφαίνεται πως με 
την ένταξη της προσέγγισης STE(Α)M στο Νηπιαγωγείο, αυτό μετασχηματίζεται σε έναν 
δυναμικό οργανισμό μάθησης που εξελίσσεται και αλληλεπιδρά με την ευρύτερη κοινότητα 
με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της ζωής. 

Στο μέλλον, οι ερευνήτριες-εκπαιδευτικοί στοχεύουν να εντάξουν τη διεπιστημονική 
προσέγγιση STE(A)M συστηματικά στη μαθησιακή διαδικασία και τη διδακτική 
μεθοδολογία που ακολουθούν στις τάξεις τους, καθώς είδαν στην πράξη ότι δίνει νέα 
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κίνητρα τόσο στα μικρά παιδιά όσο και στους/στις εκπαιδευτικούς τους για την ανακάλυψη 
της γνώσης. Παράλληλα, στοχεύουν να παρέχουν ενημέρωση για τα συνολικά 
αποτελέσματα του έργου και τις νέες γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από παιδιά 
και εκπαιδευτικούς δημοσιοποιώντας το έργο στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα μέσω 
της ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω παρουσιάσεων σε ημερίδες σχολικών δραστηριοτήτων, στο 
διαδίκτυο σε συγκεκριμένες ομάδες εκπαιδευτικού περιεχομένου, καθώς και σε 
επιστημονικά συνέδρια. 

Η δημοσιοποίηση του έργου στην εκπαιδευτική κοινότητα ενδεχομένως θα μπορούσε να 
λειτουργήσει ως ένα παράδειγμα ‘καλής πρακτικής’ προς άλλους/ες εκπαιδευτικούς σχετικά 
με την ένταξη της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης STE(Α)M στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Βέβαια, οι οργανωμένες επιμορφωτικές δράσεις (δια ζώσης και εξ 
αποστάσεως) από τους αρμόδιους φορείς προς τους/τις εκπαιδευτικούς θα λειτουργούσαν 
ενισχυτικά και υποστηρικτικά προς την υιοθέτηση της προσέγγισης STE(Α)M. 

Επίσης, το συγκεκριμένο πεδίο έχει ταυτόχρονα μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον με την 
έννοια της μελέτης, μεταξύ άλλων, του πώς η προσέγγιση STE(A)M μπορεί να ενσωματωθεί 
αποτελεσματικά στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
του Νηπιαγωγείου, ποιος είναι ο τρόπος και ο βαθμός που η συγκεκριμένη προσέγγιση 
επηρεάζει τη γνωστική ανάπτυξη, τον επιστημονικό εγγραμματισμό και την κοινωνική 
ταυτότητα των παιδιών, και κατά πόσο η επίδραση χαρακτηρίζεται από διαχρονικότητα. 
Επίσης, ποιες είναι οι παράμετροι που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη, ποια τα κριτήρια 
επιλογής εκπαιδευτικού υλικού STE(Α)M. Θα ήταν πιθανώς ενδιαφέρον να μελετηθεί σε 
βάθος πώς ένα έργο eTwinning με κατεύθυνση STEM/STE(A)M μπορεί να επηρεάσει και σε 
ποιο βαθμό τις παιδαγωγικές αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών. Ενδεχομένως 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε να εξεταστεί ο τρόπος και το περιεχόμενο για τον σχεδιασμό 
ουσιαστικής αυτοβελτίωσης και επαγγελματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε όλες 
τις βαθμίδες εκπαίδευσης σχετικά με την προσέγγιση STEM/STE(A)M. 

Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί πρόκληση για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία η ένταξη της διεπιστημονικής προσέγγισης STE(Α)M στην ελληνική 
εκπαιδευτική πραγματικότητα, ήδη από το Νηπιαγωγείο, καθώς διαφαίνεται ότι έχει μια 
δυναμική μετασχηματισμού του σχολείου σε φορέα μάθησης που δύναται να αναπτύξει τις 
δεξιότητες των πολιτών του 21ου αιώνα και να ανταποκριθεί στις τεχνολογικές, ηθικές και 
κοινωνικές προκλήσεις του μέλλοντος. 
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Abstract  

Understanding the importance of STEAM education, authors’ address the need for STEAM related 
authentic assessment tools in measuring students’ learning outcomes. In the context of this study, a 
rubric assessment tool was developed, based on Delphi method, as a means for assessing students’ 
learning outcomes. This rubric measures learning outcomes in the three main dimensions named, the 
21st Century Skills, STEAM Capacity and Active Participation and Interest through STEAM learning. 
The Rubric was pilot tested to measure students learning outcomes. Students participated a STEAM 
learning program offered in an afternoon school. The duration of this program was 100 teaching hours. 
Sixty-two (62) students that participated were separated in three different age groups (7-10, 11-14 and 
15-18). All students were taught from the same STEAM teacher. Two external STEAM experts assessed 
students with the same tool at the beginning and at the end of the learning program. To check the 
students learning gains a paired-samples t-test analysis was done. The results showed that students in 
the three aged groups improved significantly their learning outcomes in three dimensions. 

Keywords: STEAM education, STEAM assessment rubrics, 21st century skills, STEAM learning 
outcomes, project-based learning 

Introduction 

The birth of STEM education was motivated by the low interest of students in the STEM 
field (Chesky & Wolfmeyer, 2015) and the highly competitive global challenges of the world 
(Kim, Chu, & Lim, 2015). Traditional teaching and learning practices are ineffective to 
cultivate scientific literacy and high order thinking skills as indicated by several relevant 
researches (Organization for Economic Co-operation and Development-OECD, 2018). In 
recent years, there is an emphasis in the wider educational research community as well as 
across many nations on further advancing STEM (Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics) education and the need to create today STEM educational opportunities 
among young learners. This will support the growth of a skilled STEM workforce of 
tomorrow. Nowadays, these opportunities can be met not only in formal education through 
schooling, but in a variety of (informal or semi-formal learning) setting. There is growing 
evidence that opportunities to learn STEM out of school can have a positive influence on 
STEM school performance (National Research Council, 2015; Afterschool Alliance, 2013).   
 

Measuring Learning Outcomes 

STEM teaching and learning practice is grounded on the principles of active learning and 
focuses on hands on activities (Cameron & Craig, 2016;Yildirim & Turk, 2018). STEM 
education is expected to prepare students with skills of a new competitive era. Several 
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organizations -for example (P21 partnership, 2019; ATC21S etc.) have made attempts to list 
these 21st century skills including problem-solving, higher-order thinking skills, 
collaborative work (Li, Huang, Jiang, & Chang, 2016; Lee et al., 2019). These skills are 
referred to by many names, including 21st century skills, workforce skills, life skills, 
essential skills, employability skills, non-cognitive skills or soft skills. 

STEAM learning  

STEM learning uses a Problem Based Learning (PBL) methodology. PBL comes in lot of 
variations. In its generic form it incorporates two main characteristics that make it effective: 
active student role and allows for students to students interactions, students to teachers and 
students to learning material. Students are initially presented with the challenge; then they 
brainstorm about the procedure that they will follow in their research/inquiry and identify 
materials and sources they might need; finally, students select a way to present what they 
have learned in the form of a project. PBL processes entail active student participation 
(Kokotsaki, Menzies, & Wiggins, 2016) where students: 1) cooperate and collaborate (e.g. 
share knowledge, work in groups), 2) solving authentic problems (e.g. set project goals, 
conduct investigations), and 3) construct a final solution in the form of some tangible 
artifact(s). Literature review reveals the effectiveness of STEM education in the areas of 
academic learning achievement, student motivation, attitude, problem-solving skills (Saraç, 
2018; Suratno et al., 2020). STEAM education is therefore the most promising teaching and 
learning innovation for preparing students honing high order thinking skills, and for 
motivating them into learning (Suratno et al., 2020). STEM learning in afterschool has 
similar results with formal STEAM learning (National Research Council, 2015; Afterschool 
Alliance, 2013). For many countries and Cyprus as well, afterschool programs have emerged 
as key partners in STEAM education to provide inspirational STEAM enrichment 
opportunities. 

The use of rubrics as an assessment tool in STEAM 

Literature review suggests that rubrics is an authentic tool of assessment and help students 
reach its learning objectives (Yoshina & Harada, 2007) by provide measurement guidelines 
to assess performance and facilitate feedback to students (Smith, 2008). In the field of 
STEAM, rubrics have been developed and used as an assessment mechanism by several 
researchers in formal and informal settings. The literature on the assessment of STEAM 
learning in afterschool settings indicates measurements with the use of observation rubrics 
(Naftzgeret al., 2020; Shah et al., 2018). 
The Dimensions of Success (DoS) (Shah et al., 2018) is validated to measure key indicators of 
afterschool STEAM quality, including domains focused on STEAM knowledge and practices 
(e.g., inquiry, content learning, reflection) and positive youth development related to 
STEAM (e.g., relevance, relationships, youth voice) among others (Shah et al., 2018). Several 
other tools or/and frameworks (Afterschool Alliance, 2013) are also developed for 
measuring effectiveness of STEAM afterschool learning but not learning. 

Purpose of the Study 

Recognizing the need of STEAM education and the need of an assessment tool in order to 
measure students’ learning outcomes, this study focuses on the development of a rubric 
assessment tool in order to evaluate the development of 21st Century Skills, STEAM 



 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
173 

Capacity and Active Participation and Interest through STEAM learning. The authors herein 
developed a rubric assessment tool which was used to document the effectiveness of a 
STEAM learning program in an afterschool in three (3) different age groups. 

Methodology 

Rubrics Development Procedure 
Planning Phase: started with the review of the literature to identify common criteria among 
existing tools and led to a comprehensive list of learning outcomes. Development Phase: 
Descriptors are drafted and modified with STEAM teachers and student’s participation. The 
co-development of the rubrics with the students is documented as a good practice in 
literature (Capraro & Slough, 2013; Vrioni, 2016). The indicators were validated through a 
systematic Delphi method with the STEAM experts. The Delphi method (Adler & Ziglio, 
1996) is used to collect feedback from a group of experts through a series of rounds. After 
each round, a facilitator collects individual’s responses and their justification. The facilitator 
then reports a summary and asks for further feedback and revision of the produced working 
multiple rounds. Evaluation Phase: focus on testing of rubrics and measuring learning 
outcomes. In particular, “assessors” were requested to evaluate students and their work 
while students were implementing STEAM activities using the rubrics and provide 
feedback. The “assessors” are different experts than those were used in the previous phase. 
The objective of testing was to further validate the outcomes, indicators and rubric sub 
indicators and to obtain feedback on how they could be improved. Based on the analysis of 
discussions with the assessors, the rubrics underwent extensive revision to address the 
feedback provided by the research participants. The final form of Rubric Dimensions, 
Indicators and Sub-indicators is presented in Table 1. 

STEAM learning methodology 
The STEAM learning program took place in an afterschool centre for 100 hours of duration, 
90 of them involving school pupils actively working in STEAM activities. The remaining 10 
hours involve welcoming, pre-training activities, and other support. For instance, the 
STEAM class teacher has to help the new coming students to familiarise with the logic and 
procedures of the program e.g. to introduce the expectations, rubrics, and timelines. The 
remaining 90 hours are comprised of 45 sessions (approximately 2 hours each) during which 
students are typically working in small groups with challenges described in the form of 
scenarios. These scenarios based on PBL methodology. The challenges are designed in a way 
to: 1) capture students’ interest by relating to real-world issues, 2) draw on students’ 
previous learning and experience, 3) integrate content objectives with problem-solving 
skills, 4) require a cooperative, multi-staged method to solve, 5) enable students do some 
independent research to gather all information relevant to the problem. 
During the sessions, the students are working with their peers and the class teacher (who 
had the mentor role) in a space that resembles a maker space specially designed for kids, 
where laptops, tablets and smartphones are available to help them carry out their 
investigations. Since the locus of control of the learning process is towards the pupils' side, 
students can choose for themselves which kind of devices they would like to work with and 
the final products they want to create.  
The learning experience begins with the presentation of a challenge phase, a problem that 
is realistic, complex and related to everyday life. The investigation phase follows. Students, 
in this phase, search for resources on the internet, study, listen and watch. At this stage, 
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there is a great deal of flexibility in what sources students will use for their research (articles, 
films, blueprints, etc.). Next, the Create phase begins. At this phase, students are divided 
into groups and, depending on the nature of the challenge, they can create "companies" or 
"research organizations" based on how scientists, engineers or companies operate. Role-
playing is essential at this stage. In their groups, students think of solutions, design and 
construct mechanisms and solution products, depending on the nature and content of each 
learning activity.  
Near the end of the session, the students create their artefacts and present their findings. 
Again, there are given several options for that which can be combined as the students wish, 
e.g. the creation of movies/documentaries, posters, concepts maps or engineering projects 
working with blocks or recycled materials, depending on the challenge.  
Typically, students create a small documentary movie using the tablets and/or the 
smartphones, or a design in tinkercard or even an engineering project- there is flexibility on 
the students’ products. The phase present your work, then follows. In this phase the 
students’ groups will explain how they worked along the process and demonstrate their 
final product. They are reminded with the “secrets of effective presentation” based on which 
they will self and peer evaluate their work. This is the time for the evaluation phase. During 
the evaluation process students self-reflect on their work and the work of others and on the 
basis of given indicators, they evaluate their work, they decide future revision of their work, 
their practices or behaviours. Embedded in this phase we have the metacognitive activities 
phase, were students identify what they learn, set goals and monitor their progress. 
 

Participants 
In this study participated sixty-two (62) students, 45 (73%) of whom were males and 17 
(27%) females. The students were divided in 3 different age groups. The 3 groups had 
students with approximately the same analogy of Field Depended (FD) – Field Independent 
(FI) cognitive types. Twenty students in Group A (ages 7-10), twenty students in Group B 
(ages 11-14) and twenty-two in Group C (15-18). All the participants were taught from the 
same STEAM teacher. The teacher is an active experienced STEAM teacher for 5 years, holds 
a bachelor’s degree in some STEM area and was also trained in a workshop of 36 hours 
focusing on STEAM education an authentic assessment method.  
 

Data Collection and Analysis 
Two independent STEAM expert assessors (for the triangulation of results) were used 
during the STEAM learning process in order to keep notes for each student, based on each 
student observed behaviour in relation to Rubric sub-indicators. In case of disagreement the 
class teacher opinion was taken into consideration. In case where observations could not 
give information, STEAM expert teachers could have access to teachers’ assessments and 
parents’ mobile phones in order to complete the requested information. The results were 
analysed by calculating the average scores in each of the two points in time (i.e. pre- and 
post- test) for each student. Each average performance score considered the student 
performance scores in all the sub-indicators that were included in a rubric. The pre-test was 
completed at the end of the first session of the STEAM learning program and the post-test at 
the end of the last session.  
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Results 

The STEAM PBL Assessment Rubric 
The Assessment Rubric (Table 1) as finalised through the Delphi method included 3 
dimensions (A, B, C). Dimension A included 6 indicators, Dimension B included 4 
indicators, and dimension C included 3 indicators. Each dimension was evaluated based on 
4 sub-indicators. Each sub-indicator was a described as a student behaviour and was 
marked with 1 point. In that way, the different scores (ranging from 0 to 4) across the several 
sub-indicators. The calculation of this grade system could give a student grade for each 
dimension, indicator and sub-indicator. With respective calculations, we also have final 
performance score for each student. 
Table 1: Rubric Dimensions, Indicators and Sub-indicators 

A.21ST CENTURY SKILLS B.STEAM CAPACITY C. ACTIVE PARTICIPATION AND 
INTEREST 

A.1 Problem Solving 
1. Define the problem  
2. Generate alternative solutions  
3. Evaluate and Select 
4. Implement and follow up on 
the solutions 

B.1 Demonstration of 
STEAM knowledge 
1. Demonstrating increase 
knowledge in specific 
content areas;  
2. Making connections with 
everyday world;  
3. Using scientific 
terminology,  
4. Making reference to 
cognitive conflict experience, 
how alternative ideas 
changed as a result of a 
learning experience 

C.1 Active engagement and focus 
during learning activities 
1. Concentration, persisting in a task or 
program;  
2. Active engagement, sharing 
knowledge and ideas;  
3. Expressing enthusiasm, joy, etc. 
4. Well-developed interest connection 
with previous knowledge, experience, 
learning experience. 

A.2 Metacognitive Practices 
1. Planning for the task, 
gathering and organize material 
2. Monitor mistakes 
3. Evaluate based on criteria 
4. Self-reflect 

B.2 Development of an 
understanding of the variety 
of STEM careers related to 
different fields of study 
1. Gaining knowledge about 
relevant with STEAM 
professions;  
gaining knowledge of where 
such jobs and careers exist  
Knowing the Universities 
that offer these studies 
Connecting with an inspired 
STEAM related famous 
person 

C.2 Indications for out-of-school 
engagement 
1. Performing STEM-related activities at 
home,  
2. Conducting Internet searches for 
more information; getting books or 
journals about STEM; watching TV 
programs on science 
3. Participation in competitions, events 
etc.  
4. Offer a type of service to community 
related with STEAM 

A.3 Creativity 
1. Fluency, total number of 
interpretable meaningful ideas 
generated in response to 
stimulus 
2. Flexibility as the number of 
different categories of relevant 
response 
3. Originality 
4. Elaboration as the amount of 
detail in the response 

B.3 Application of science 
process/engineering 
process/product development 
process 
formulating questions; 
testing, exploring, predicting, 
observing, collecting and 
analysing data  
demonstrating 
understanding of the nature 
of science;  

C.3 Active inquiries into STEAM 
topics, concepts, or practices 
1. Exploring ideas verbally or physically;  
2. Questioning, hypothesizing, testing,  
3. Conducting Internet searches for 
more information; getting books or 
journals about STEM; watching TV 
programs on science 
4. Critically analyze the procedure, the 
results 
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using evidence-based 
reasoning and 
argumentation;  
demonstrating engineering 
design practices/product 
development procedure 

A.4 Collaboration 
1. Define roles 
2. Smooth Collaboration 
3. Beneficial for the project 
collaboration 
4. Leadership skills 

B4. Digital Literacy and 
other STEM tools 
Demonstrating in class and 
afterschool records for 
student assessment: 
1. Developing capacity to use 
scientific instruments/ 
software/ simulations etc. 
2. Developing capacity to use 
software for data analysis, 
presentation, 
communication, research 
design software, 3d printing, 
3. Developing capacity to 
construct the engineering 
part of an electronic product 
4. Develop capacity for 
coding 

A.5 Communication 
1. Listening to the guidelines, 
2. Fluency/ body language 
3. Amount of information and 
quality 
4. Effective use of software for 
communication 
A.6 Critical Thinking 
1. Identify a problem or issue; 
create inferences on why the 
problem exists and how it can be 
solved and collect information or 
data on the issue through research. 
2. Develop and execute solutions. 
3. Analyze what solutions worked 
or did not work. 
4. Identify ways to improve the 
solution. 
 
At first, a descriptive statistics analysis for Pre-test and Post-test for all sub-indicators was 
done as shown in Table 2 and 3.  Next, a paired-samples t-test was conducted to compare 
the scores of all dimensions as described in Table 1, for the three Groups.  
For the Group A (ages 7-10) for the dimension 21stCentury Skills the analysis showed that 
there was significant difference in the scores of Pre-Test assessment (M=4.20, SD=1.64 and 
for the Post-Test assessment (M=14.45, SD=4.16). The analysis showed statistically 
significant improvement in 21st Century Skills t(19)=-14.28, p<0.000). 
For the dimension of STEAM Capacity the analysis showed that there was significant 
difference in the scores of Pre-Test assessment (M=2.30, SD=1.59 and for the Post-Test 
assessment (M=8.40, SD=2.66). The analysis showed statistical significant improvement in 
STEAM Capacity t(19)=-11.90, p<0.000). 
For the dimension of Active Participation and Interest the analysis showed that there was 
significant difference in the scores of Pre-Test assessment (M=3.65, SD=3.04 and for the Post-
Test assessment (M=7.50, SD=3.00). The analysis showed statistically significant 
improvement in Active Participation and Interest t(19)=-8.81, p<0.000). 
For the Group B (ages11-14) for the dimension 21stCentury Skills the analysis showed that 
there was significant difference in the scores of Pre-Test assessment (M=10.55, SD=2.65 and 
for the Post-Test assessment (M=19.25, SD=3.35). The analysis showed statistically 
significant improvement in 21st Century Skills t(19)=-11.75, p<0.000). 
For the dimension of STEAM Capacity the analysis showed that there was significant 
difference in the scores of Pre-Test assessment (M=5.50, SD=1.60 and for the Post-Test 
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assessment (M=12.05, SD=2.35). The analysis showed statistically significant improvement 
in STEAM Capacity t(19)=-14.26, p<0.000). 
For the dimension of Active Participation and Interest the analysis showed that there was 
significant difference in the scores of Pre-Test assessment (M=4.95, SD=0.89 and for the Post-
Test assessment (M=9.40, SD=1.60). The analysis showed statistically significant 
improvement in Active Participation and Interest t(19)=-12.40, p<0.000). 
For the Group C (ages15-18) for the dimension 21stCentury Skills the analysis showed that 
there was significant difference in the scores of Pre-Test assessment (M=13.32, SD=3.85 and 
for the Post-Test assessment (M=20.50, SD=3.68). The analysis showed statistically 
significant improvement in 21st Century Skills t(21)=-19.11, p<0.000). 
For the dimension of STEAM Capacity the analysis showed that there was significant 
difference in the scores of Pre-Test assessment (M=7.73, SD=2.49 and for the Post-Test 
assessment (M=13.41, SD=3.00). The analysis showed statistically significant improvement 
in STEAM Capacity t(21)=-15.93, p<0.000). 
For the dimension of Active Participation and Interest the analysis showed that there was 
significant difference in the scores of Pre-Test assessment (M=6.32, SD=1.67 and for the Post-
Test assessment (M=9.90, SD=1.94). The analysis showed statistically significant 
improvement in Active Participation and Interest t(21)=-12.99, p<0.000). 
 
Table 2: Descriptive Statistics for Pre-Test Assessment 
 21stCenturySkills STEM Capacity Active Participationand 

Interest 
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 TOTAL  B1 B2 B3 B4 TOTAL C1 C2 C3 TOTAL 
 GROUP A (AGES 7-10) 

N=20 
M 0.30 0.35 0.95 0.80 1.10 0.70 4.16 1.40 0.25 0.20 0.50 2.30 1.45 1.25 1.20 3.65 
SD 0.47 0.49 0.39 0.62 0.64 0.47 1.64 0.76 0.41 0.41 0.75 1.54 1.28 1.01 1.08 2.97 
 GROUP B (AGES 11-14) 

N=20 
M 1.70 1.70 1.50 1.95 2.05 1.65 10.55 1.95 0.50 1.55 1.70 5.55 2.05 1.10 1.80 4.95 
SD 0.57 0.73 0.61 0.39 0.69 0.59 2.65 0.60 0.69 0.60 0.66 1.61 0.39 0.45 0.41 0.89 
 GROUP C (AGES 15-18) 

N=22 
M 2.45 2.23 2.00 2.00 2.45 2.18 13.32 2.05 1.73 2.00 1.95 7.73 2.50 1.73 2.09 6.32 
SD 0.74 0.75 1.07 0.53 0.80 0.73 3.85 0.65 0.77 0.69 0.65 2.49 0.80 0.63 0.61 1.67 

Note: M= Mean, SD=Standard Deviation, N=Number of Participants 
 
 
Table 3: Descriptive Statistics for Post-Test Assessment 
 21st Century Skills STEM Capacity Active Participation and 

Interest 
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 TOTAL  B1 B2 B3 B4 TOTAL C1 C2 C3 TOTAL 
 GROUP A (AGES 7-10) 

N=20 
M 2.40 2.30 2.55 2.85 2.90 1.45 14.45 2.55 1.85 1.80 2.20 8.40 3.00 2.20 2.30 7.50 
SD 0.94 0.73 0.69 0.99 1.20 0.83 4.16 0.88 0.75 0.77 0.95 2.66 1.12 1.05 1.17 3.00 
 GROUP B (AGES 11-14) 

N=20 
M 3.15 3.25 3.15 3.30 3.35 3.05 19.25 3.10 2.50 3.15 3.30 12.05 3.40 2.95 3.05 9.40 
SD 0.59 0.72 0.67 0.66 0.59 0.83 3.35 0.55 0.95 0.81 0.73 2.35 0.60 0.69 0.51 1.60 
 GROUP C (AGES 15-18) 

N=22 
M 3.45 3.14 3.09 3.73 3.64 3.45 20.50 3.41 3.36 3.32 3.32 13.41 3.50 3.05 3.36 9.91 
SD 0.74 0.71 0.92 0.46 0.66 1.06 3.69 0.80 0.85 0.84 0.72 3.00 0.67 0.79 0.79 1.95 

Note: M= Average, SD=Standard Deviation, N=Number of Participants 
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Discussion 

This case study presents preliminary findings of an ongoing research work on authentic 
students’ assessment in the context of STEAM. The contribution of this work touches upon 
the fact that STEAM approach requires alternative assessment (Capraro & Corlu, 2013). 
Such alternatives can embrace authentic assessment that focuses on students’ products and 
behavior. Results indicate gains in participants’ 21st century skills, STEAM capacity and 
Active Participation and Interest. This is a very promising indication in the light of the 
finding that traditional teaching and learning practices are ineffective to cultivate scientific 
literacy and high order thinking skills (Organization for Economic Co-operation and 
Development-OECD, 2018 etc.). The results also revealed that older students (age 15-18) had 
better learning outcomes. Lastly, it is also important to utilize the Rubric Assessment Tool in 
a more scaled STEAM learning program. 
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Περίληψη 

Σκοπός της εισήγησης είναι η παρουσίαση διδακτικού σεναρίου με θέμα την πολιτική και πολιτειακή 
σκέψη και πράξη που αναπτύχθηκε στην Επανάσταση του 1821 με κομβικό σημείο αναφοράς την 
Πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (20 Δεκ. 1821-15 Ιαν. 1822). Αυτό που καταρχήν επιχειρείται 
είναι η ομάδα δράσης των μαθητριών/-τών μας να προβληματιστεί και να πειραματιστεί με την 
θεωρητική κατασκευή μιας κρατικής οντότητας μέσα από το συγκεκριμένο ιστορικό παράδειγμα της 
Πρώτης Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν ειδικότερα θέματα, όπως είναι 
ο ρόλος των φιλοσόφων (Jeremy Bentham, Αδαμάντιος Κοραής) ως συμβούλων του μαχόμενου έθνους, 
τα αποτελέσματα της Α' Εθνοσυνέλευσης, όπως καταγράφονται στο Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος 
και η διάσταση του χρόνου σε καιρό πολέμου. Mέσω της καινοτόμου και διεπιστημονικής προσέγγισης 
STE(A)M συνδυάζονται τα γνωστικά πεδία της Πληροφορικής, της Ηθικής Φιλοσοφίας και της 
Πολιτικής Επιστήμης με την ιστορική και μαθηματική σκέψη, για να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στη 
θεωρία και την πράξη και να γίνει τελικά η διαλεκτική διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης όσο το 
δυνατόν πιο παιγνιώδης και ελκυστική. 
 

Λέξεις κλειδιά: Α' Εθνοσυνέλευση, Σύνταγμα Επιδαύρου, App Inventor, JavaScript, HTML 

Εισαγωγή 

Η μέθοδος STE(A)M (=Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics approach. 
Carnevale κ.ά., 2011; Sahin, 2015; Felder & Brent, 2016; Tenaglia, 2017; Amato & Siri, 2019; 
SteamOnEdu, 2020; 2021), όπως συμβαίνει και με άλλες σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, 
έχει προκύψει καταρχάς από την ανάγκη για διδακτική ενοποίηση των κλάδων της γνώσης 
σε συνδυασμό με τη διερευνητική προσέγγιση στη μάθηση (Dewey, 1910; Vygotsky, 1986; 
Freire, 2000), που προϋποθέτει την ενεργητική συμμετοχή του διδασκόμενου σε αυτή, και 
κατόπιν από την προβληματική της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, 
είτε αυτή λαμβάνει χώρα σε πραγματικό χώρο και χρόνο είτε γίνεται αποκλειστικά με 
τεχνολογική διαμεσολάβηση, σύγχρονα ή ασύγχρονα ή με κάποιο μεικτό μοντέλο (Graham, 
2006; 2013; Tynan κ.ά., 2015). Με την εφαρμογή της, επιχειρείται κατά κύριο λόγο η 
μετάβαση από το επίπεδο της παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας σε μια μορφή 
διδασκαλίας στην οποία κυρίαρχο ρόλο θα κατέχει η επίλυση προβλήματος, η 
ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση, μέσα από τη δημιουργική συμμετοχή των παιδιών 
στην ανακάλυψη της «λύσης» (Bruner, 1966; 1986). Η προσέγγιση STE(Α)M παρέχει 
ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν με 
πολλαπλούς τρόπους σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με 
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θέματα όχι μόνον από τις φυσικομαθηματικές επιστήμες και την πληροφορική, αλλά και 
από τις ανθρωποκεντρικές επιστήμες και τις τέχνες. 

Η συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης στην ηπειρωτική 
και νησιωτική Ελλάδα και ο εορτασμός της στην σχολική τάξη υπό συνθήκες που έχουν 
διαμορφωθεί κατ' ανάγκην από την επιδημική κρίση του ιού covid-19 συγκροτούν το 
εξωκειμενικό πλαίσιο αναφοράς της εκπαιδευτικής δράσης, η οποία υλοποιήθηκε 
αποκλειστικά με τη διαμεσολάβηση της σχολικής πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
(minedu-secondary.webex.com) και με χρήση ανοικτών ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων. 
Κατά περίεργη σύμπτωση, οι συνθήκες της σύγχρονης επιδημικής κρίσης προσομοιάζουν 
στις συνθήκες της επαναστατικής δράσης των Ελλήνων του 1821 ως προς το ότι και οι 
αγωνιστές στην εποχή εκείνη είχαν περιορισμούς στην ελευθερία κίνησης και δράσης 
εξαιτίας των πολεμικών δραστηριοτήτων, που εκτυλίσσονταν σε διάφορα σημεία της 
Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, παράλληλα με τις απόπειρες για σύσταση μιας 
καινοφανούς κρατικής οντότητας στην άρτι απελευθερωθείσα "επικράτεια" (Τρικούπης, 
1861; Finlay, 1877; Herzberg 1879; Σβορώνος, 1994; Βακαλόπουλος, 1996). 

Μεθοδολογικές προεπισημάνσεις 

Ένα έθνος, όχι νεοφυές αλλά αναγεννώμενο στη φαντασιακή του αναπαράσταση, με ηθική 
και πολιτική γνώση και του παρόντος και του παρελθόντος, όχι μόνο ενημερώνεται, 
διαβάζει, διασταυρώνει, ελέγχει κριτικά την πληροφορία, αλλά και εξετάζει δυνατότητες, 
επιλέγει συνειδητά αξίες και στάσεις, εφαρμόζει νέες ιδέες στην πολιτική πράξη και δεν 
διστάζει να καινοτομεί. Το αίτημα του Αδαμάντιου Κοραή (1748-1833) για το 1821, το οποίο 
συμπυκνώνεται στο κέλευσμα προς τους επαναστατημένους συμπατριώτες του να 
μορφωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, αν επιθυμούν να διασφαλίσουν τη 
νεοαποκτηθείσα ελευθερία τους, είναι πάντοτε επίκαιρο (Παντελάκης, 1923). Στην ανάλυση 
των αιτιών, που οδήγησαν στην παρακμή του αρχαίου ελληνικού έθνους και στην υπαγωγή 
του τελικά σε καθεστώς βάρβαρης οθωμανικής δουλείας, ο Κοραής δίνει στην άγνοια, την 
έλλειψη κυρίως πολιτικής μόρφωσης, την πρώτη θέση (Κιτρομηλίδης, 1999; Δημαράς, 1989; 
Κονδύλης, 1988). Από διαφορετική οπτική γωνία προσεγγίζει το ζήτημα της συνταγματικής 
τάξης και της πολιτειακής οργάνωσης στην Ελλάδα του 1821 ο άγγλος φιλόσοφος Ιερεμίας 
Μπένθαμ (Jeremy Bentham, 1748-1831), ο οποίος βλέπει ως καθήκον του να αποστείλει 
στους επαναστατημένους Έλληνες τις παρατηρήσεις του ως αρωγή για τη βελτίωση του νέου 
σύνταγματός τους, του Συντάγματος της Επιδαύρου (Παπαγεωργίου, 2012). 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο ξεκινά με την παρουσίαση των ιστορικών γεγονότων 
(πρώτες νίκες, ανάγκη για συγκρότηση κυβέρνησης και δημιουργία μηχανισμού διοίκησης) 
στην ομάδα εργασίας, προχωρεί με δραστηριότητες αυτενέργειας και συμμετοχικής δράσης 
των μαθητών, όπως είναι λ.χ. η προσομοίωση της εθνοσυνέλευσης και καταλήγει σε 
αναστοχαστική αναζήτηση των αιτίων για το τι τελικά λειτούργησε ή δεν λειτούργησε 
σωστά στις δεδομένες ιστορικές συνθήκες. Η ιστορική γνώση δεν είναι το κύριο ζητούμενο· 
προάγεται μέσα από τις δραστηριότητες χωρίς να είναι αυτοσκοπός και προϋποτίθεται για 
την τελική συζήτηση/διάδραση. Ζητούμενο είναι καταρχήν η επί-γνωση, η οποία 
προέρχεται μέσα από τη βαθύτερη κατανόηση των ιστορικών συμβάντων και 
συμφραζόμενων και στη συνέχεια "δοκιμάζεται" μέσα από τις παράλληλες ή επάλληλες 
δράσεις των ίδιων των μαθητριών/-τών με κριτήρια που δεν δίνονται ως θέσφατα, αλλά 
συνεξετάζονται και συν-κρίνονται διαρκώς ως προς τη σχετικότητα, εγκυρότητα και 
ευκρίνειά τους. Οι ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αξιοποιούνται με τη μεθοδολογία STE(A)M, 
μπορούν να λειτουργήσουν ως εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας και συνεργασίας. Στην 
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περίπτωσή μας δεν υπήρξε και άλλη επιλογή. Όλες οι πιθανές αναγνωστικές και 
μεταγνωστικές αποκρίσεις των μαθητριών/-τών τίθενται σε ψηφιακή διαβούλευση προς το 
τέλος της δράσης και ψηφίζεται από την πλειοψηφία η πλέον αποδεκτή, ενώ καταβάλλεται 
προσπάθεια να κερδηθεί και η μειοψηφία με προσαρμογές, ώστε να καλύπτονται όσο το 
δυνατόν περισσότερες απόψεις. Εύλογα, το κύριο βάρος πέφτει στην παιδαγωγική 
διαδικασία. Σταθερή επιδίωξη είναι η σύντηξη των οριζόντων μεταξύ διαφορετικών 
επιστημονικών πεδίων (Gadamer, 1960). Διευκρινίζεται ακόμη ότι η εκπαιδευτική δράση, 
που περιγράφεται στη συνέχεια, έχει λάβει χώρα από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάρτιο 
2021 με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για εξ αποστάσεως διδασκαλία και συνεργατική 
μάθηση, τα οποία θα εξεταστούν ειδικότερα στη συνέχεια. 

Το ιστορικό παράδειγμα στη διδακτική πράξη 
Το ιστορικό παράδειγμα αποτελεί όχι μόνο μια από τις ρητορικές τεχνικές που 
αξιοποιούνται στην πολιτική πράξη, αλλά και μία αναγνωρισμένη εκπαιδευτική τεχνική η 
οποία μπορεί να συνεισφέρει πολλαπλώς και στην προώθηση στόχων αμιγώς εκπαιδευτικών 
(Σπαθάρας & Τζαλλήλα, 2003; Worthington, 2010; Παπαδοπούλου-Μανταδάκη, 2017; 
Piepenbrink, 2020). Ενδεικτικά, μέσα από τη μελέτη και ερμηνεία συγκεκριμένων ιστορικών 
παραδειγμάτων μπορεί να προαχθεί η εννοιολογική κατανόηση και να αναπτυχθεί η 
κριτική σκέψη των μαθητριών/-τών. 

Στη συγκεκριμένη προσέγγιση ακολουθήθηκε κυρίως η τεχνική επίλυσης προβλήματος 
(Stanovich & Cunningham, 1991). Στην αρχική παρουσίαση αξιοποιήθηκε το κλασικό 
ερωτηματολόγιο που προηγείται οποιασδήποτε επικοινωνιακής/αφηγηματολογικής 
προσέγγισης: ποιος, που, πότε, πώς, τι και γιατί (Lasswell & Leites, 1949). Δεν αποκλείονται 
βέβαια και υποθετικά ερωτήματα του τύπου "τι θα έκανες αν ήσουν και εσύ εκεί;" ή "τι έχεις 
δει να προσπαθούν να κάνουν άλλοι" ή "τι διαφορετικό έκαναν άλλοι και πέτυχαν 
καλύτερα το στόχο τους;". Σε μία επόμενη φάση, η ομάδα εργασίας επέλεξε την πορεία 
επίλυσης του προβλήματος με κριτήρια τον χρόνο και τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας 
του σχολείου (επιδημική κρίση σε έξαρση, τηλεκπαίδευση), προχώρησε στην εφαρμογή της 
πορείας λύσης του αρχικού προβλήματος και σε επαλήθευση, αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της δράσης στην τελική φάση του αναστοχασμού. 

Η διαλεκτική ως διδακτική τεχνική 
Εδώ αξιοποιήθηκε το διαλεκτικό μοντέλο προσέγγισης (θέση-αντίθεση-σύνθεση) στην 
επίλυση προβλήματος (George, 1973; Fink, 2012; Gottlieb, 2016; Wilson, 2017). Η προσέγγιση 
του παρελθόντος είναι μια νοητική διεργασία που και απαιτεί και συντελεί στην 
ενεργοποίηση της κριτικής φαντασίας των μαθητριών/-τών. Επιτυγχάνεται με πολλούς 
τρόπους, όπως με τη μουσειακή εκπαίδευση ή την αρχαιολογική προσέγγιση ή τη γνωριμία 
με τον τόπο, στον οποίο έλαβαν χώρα τα ιστορικά συμβάντα. Στην παρούσα δράση, η 
προσέγγιση γίνεται κυρίως μέσα από τα κείμενα της εποχής εκείνης, τα οποία μαρτυρούν 
και τις απόψεις και τις προθέσεις των συγγραφέων τους και το κλίμα της εποχής. Σε αυτόν 
τον διάλογο με τα δρώντα πριν από διακόσια χρόνια πρόσωπα αρωγός μας έρχεται η 
δυνατότητα για ηλεκτρονική πρόσβαση στα κείμενά τους. Όλα σχεδόν τα κείμενα του 
Αδαμαντίου Κοραή μπορούν ενδεικτικά να διαβαστούν είτε μέσα από τον κόμβο της 
«Ανέμης», της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Νεοελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(https://anemi.lib.uoc.gr), είτε μέσα από τον κόμβο του «Ιδρύματος για τον 
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία» της Βουλής των Ελλήνων 
(http://foundation.parliament.gr). Για την εξοικείωση των μαθητριών/-τών με τη γλώσσα 
της εποχής, κάτι που δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητο, γίνεται μια πρώτη προσέγγιση των 
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κειμένων στην τάξη. Στη συνέχεια, η ομάδα εργασίας, που αναλαμβάνει την αποστολή να 
"διαλεχθεί" με τα κείμενα της περιόδου αυτής, αναζητεί στο διαδίκτυο και εντοπίζει τα 
κείμενα που θα προσφέρουν απαντήσεις στα αρχικά ερωτήματα του τύπου: ποια ήταν η 
αντίδραση του τάδε φιλοσόφου στην επανάσταση, ποια ήταν η στάση του, πώς έβλεπε την 
επανάσταση, πώς είδε το πρώτο σύνταγμα (Σύνταγμα Επιδαύρου, 1822), τι προτάσεις θα 
είχε να κάνει για τη βελτίωσή του ή με ποια επιμέρους σημεία του διαφωνούσε, και ακόμη 
πώς έβλεπε την εξέλιξη του νεοελληνικού κράτους, αν ήταν δηλαδή αισιόδοξος για το 
μέλλον του; Εύλογα, θα ανακύψει κάποια στιγμή το ζήτημα της επιλογής χρηστικών 
κειμένων, μιας και ούτε ο διδακτικός χρόνος είναι απεριόριστος ούτε και ο σκοπός της 
προσέγγισης είναι η γνωριμία των παιδιών με όλο το εύρος της συγγραφικής 
δραστηριότητας του Αδαμαντίου Κοραή ή του Ιερεμία Μπένθαμ. Αφού η ομάδα επιλέξει τα 
κείμενα, στα οποία θα επικεντρώσει την προσοχή της και τα οποία θεωρεί ότι απαντούν 
καλύτερα στις απορίες της, στη συνέχεια θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα που είναι η 
καταγραφή των "συνεντεύξεων". Ένα παιδί σε ρόλο δημοσιογράφου θα ζητήσει από ένα 
άλλο σε ρόλο φιλοσόφου να απαντήσει στα αρχικά ερωτήματα ή και σε άλλα, που 
ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την πορεία. Οι απαντήσεις, που θα προέρχονται από τα 
πρωτότυπα κείμενα του φιλοσόφου, μπορούν να καταγραφούν σε αρχείο με μορφή mp3 και 
η "συνέντευξη με έναν φιλόσοφο που έζησε πριν από διακόσια χρόνια" να αναρτηθεί στην 
ηλεκτρονική σχολική τάξη, αφού πρώτα παρουσιαστεί στη σχολική κοινότητα στην 
εκδήλωση για τον εορτασμό του 1821 (http://lyk-peir-patras.ach.sch.gr/2021/1821/). 

Η δραματοποίηση ως διδακτική τεχνική 
Το δραματικό μοντέλο προσέγγισης έχει αναμφισβήτητα πολλές χρήσεις (Ragnarsdóttir & 
Björnsson, 2019). Στην εκπαιδευτική διαδικασία, η δραματοποίηση και το θεατρικό παιχνίδι 
είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνική. Στα οφέλη της δραματοποίησης συγκαταλέγονται η 
επικέντρωση της προσοχής και η διεύρυνση του ενδιαφέροντος, η ανάπτυξη μια 
παραστατικής, βιωματικής και παιγνιώδους μάθησης, όπως και η ενεργοποίηση της 
δημιουργικότητας των παιδιών που καλούνται να αυτενεργήσουν και να δημιουργήσουν τη 
δική τους προσέγγιση ως προϊόν συλλογικής έκφρασης της ομάδας. Το ιδανικό θα ήταν τα 
παιδιά να μπορέσουν να εντοπίσουν τα ίδια τα κείμενα που τους προκάλεσαν το 
ενδιαφέρον ή που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για δραματοποίηση. Κείμενο αυτού του 
είδους είναι λ.χ. ο Διάλογος δύο νέων περὶ τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων του Αδαμαντίου Κοραή 
(Κοραής, 1825; 1826). Τα παιδιά μπορούν να στοχαστούν και για την πρόθεση του Α. Κοραή 
να δώσει μορφή διαλόγου στις σκέψεις του για την πολιτειακή μορφή του νεοσύστατου 
ελληνικού κράτους ή για τις πολιτικές εξελίξεις και τις εμφύλιες συγκρούσεις κατά τη 
διάρκεια της Επανάστασης. Ο διάλογος, ως μορφή έκφρασης, δίνει τη δυνατότητα στον 
συγγραφέα να παρουσιάσει διιστάμενες απόψεις, να συζητήσει αμφιλεγόμενες προτάσεις 
και να αποδώσει στα πρόσωπα του διαλόγου σκέψεις ριζοσπαστικές, που ο ίδιος 
ενδεχομένως θα δίσταζε να εισηγηθεί. Μπορεί επίσης να βυθομετρήσει αντιδράσεις και ανά 
πάσα στιγμή να τις απαρνηθεί. Από την οπτική γωνία του αναγνώστη, η πρόκληση, που έχει 
να αντιμετωπίσει, είναι να εντοπίσει πίσω από τις αντιτιθέμενες απόψεις των προσώπων του 
διαλόγου αυτή που εκφράζει περισσότερο τις πεποιθήσεις του συγγραφέα. Φυσικά, 
πρόκειται πάντα για εικασία. Ο διάλογος των δύο νέων ως θεατρικό παίγνιο μπορεί να 
μαγνητοσκοπηθεί και να αποτελέσει μέρος μιας εορτής στη σχολική κοινότητα, που θα λάβει 
χώρα εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως. Το ίδιο ισχύει και για την προσομοίωση των εργασιών 
της εθνοσυνέλευσης. Ένα δράμα σε τρεις πράξεις. Στην πρώτη πράξη παρουσιάζεται η 
εγγραφή των εκπροσώπων του έθνους και γίνεται έτσι η γνωριμία με πρόσωπα που 
πρωταγωνιστούν σε αυτή την περίοδο. Στη δεύτερη πράξη παρουσιάζεται η συζήτηση για τη 
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μορφή του πολιτεύματος και στην τρίτη πράξη ακολουθεί η ψήφιση των κύριων άρθρων για 
τα πολιτικά δικαιώματα και τον σχηματισμό της νέας διοίκησης με έμφαση στις αντιρρήσεις 
της μειοψηφίας, που μπορεί να αξιοποιηθεί και ως προϊδεασμός ή/και προειδοποίηση για 
πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους. 

Ανάλυση συμπεριφοράς και ανθρωπογνωσία 
Εδώ μπορεί να αξιοποιηθεί το γνωστικό μοντέλο ανάλυσης της συμπεριφοράς (Gelder, 1998; 
Newell & Bröder, 2008), το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση συμπίπτει με το θουκυδίδειο 
προγνωστικό μοντέλο ερμηνείας του ιστορικού γίγνεσθαι (Hornblower, 1987). Ο ιστορικός 
του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ.), ιδίως στα κεφ. 82-83 του τρίτου βιβλίου της 
Ιστορίας του, ασχολείται θεωρητικά με το πρόβλημα της ηθικής στον πόλεμο και καταλήγει 
στη διαπίστωση -που υποστηρίζει μάλιστα ότι ισχύει διαχρονικά (=όσο η φύση του 
ανθρώπου παραμένει ίδια)- πως ο πόλεμος είναι μεγάλο δεινό (βίαιος διδάσκαλος 3.82.2), το 
οποίο γεννά βία και χάος πολιτικό (Γεωργοπαπαδάκος, 1982): «οι εμφύλιες συγκρούσεις 
έφεραν μεγάλες κι αμέτρητες συμφορές στις πολιτείες, συμφορές που γίνονται και θα 
γίνωνται πάντα όσο δεν αλλάζει η φύση του ανθρώπου» (Βλάχος, 2001). Επεκτείνοντας αυτό 
το μοντέλο ανάλυσης στα ιστορικά γεγονότα της Επανάστασης, θα μπορούσε κανείς να 
αναγνωρίσει το παρακάτω γενικό μοντέλο συμπεριφοράς: Συγκεκριμένα δρώντα 
υποκείμενα (με προσδιορισμένη ηθική υπόσταση) + ορισμένες συνθήκες (λ.χ. έλλειψης ή 
εξαίρεσης)= ένοπλη σύγκρουση. Σίγουρα πρόκειται για υπόστρωμα κατάλληλο για 
εξαιρετικά πιθανή ανάφλεξη. Για να επέλθει ένοπλη σύγκρουση (στάσιν ονόμαζε ο 
Θουκυδίδης την εμφύλια σύρραξη) σε αυτό το υπόστρωμα, απαιτείται και ένας ακόμη 
εξωτερικός παράγοντας σε ρόλο πυροδοτητή. Αυτού του είδους παράγοντας θα μπορούσε 
ενδεικτικά να θεωρηθεί η διχαστική δράση των μεγάλων δυνάμεων της εποχής (Αγγλίας, 
Γαλλίας και Ρωσίας). Για να προσδιοριστεί περισσότερο το γνωστικό μοντέλο της ιστορικής 
ερμηνείας χρειάζεται να εξηγηθούν οι όροι α) συνθήκες ευημερίας (υλικής): σ+ =Συνθήκες 
ικανοποιητικές, σ≤ =συνθήκες έλλειψης υλικών μέσων και πίεσης χρόνου, σ†= συνθήκες 
εξαίρεσης (έλλειψης μέσων, πίεσης χρόνου, αντίπαλης δράσης, πολεμικής), και β) ηθική 
υπόσταση, η οποία προσδιορίζεται εδώ ποσοτικά με τρία κριτήρια (Κ1, Κ2, Κ3) ως εξής: 
Χαμηλή, όταν υπάρχει εθισμός στη βία (λεκτική και σωματική· Κριτήριο 1), υποτίμηση των 
αντιπάλων (Κριτήριο 2), προτίμηση στο ατομικό συμφέρον (Κριτήριο 3), ουδέτερη: λείπει το 
Κ1, ισχύουν τα Κ2 και Κ3 και ανώτερη με κριτήρια την τάση για  αποφυγή βίας, την ορθή 
εκτίμηση των αντιπάλων και την έμφαση στο συλλογικό συμφέρον με επιλογές 
σταθμισμένες ορθολογικά. Το μοντέλο εισάγεται στον πίνακα 1. Το κριτήριο Κ1 
συμπεριλαμβάνει ό,τι συνάπτεται με την ιδεολογία της ισχύος και τη συμπεριφορά «ο 
δυνατός τα παίρνει όλα», τη λεγόμενη ιδεολογία του «νικητή». Το κριτήριο Κ2 
συμπεριλαμβάνει την υποτίμηση όλων των άλλων (όχι μόνον των αντιπάλων, αλλά συχνά 
και των συμμάχων και συνοδοιπόρων). Η στάση αυτή βασίζεται συχνά σε ιδεοληψίες περί 
φυλετικής ανωτερότητας, σε υπεροχή πλούτου ή σε (υποτιθέμενη ή υπαρκτή) αριστοκρατική 
καταγωγή, όπως έχει αναλύσει παραδειγματικά πριν από 2300 χρόνια ο Αριστοτέλης στο 
τρίτο βιβλίο (κεφ. 12, 1282 b14- 1283 a22) των Πολιτικῶν του (Μοσκόβης, 1989). 

Πίνακας 1. Κριτήρια για στάθμιση ηθικής υπόστασης 

Ηθική υπόσταση/κριτήρια Κ1 Κ2 Κ3 

Χαμηλή ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Ουδέτερη/Μέση ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Ανώτερη ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 
Με χρήση του συγκεκριμένου μοντέλου είναι δυνατό να αποτιμηθεί εκ των υστέρων η 

δράση συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων της περιόδου της Επανάστασης (1821-1827) ή 
να προβλεφθεί εκ των προτέρων η μελλοντική πορεία της δράσης και η εξέλιξη της 
συμπεριφοράς τους. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει εφαρμογή και στο παρόν/μέλλον. Για τις 
ανάγκες της δράσης, οι μαθήτριες/-τές αξιολογούν τα πρόσωπα, που συμμετέχουν στην Α' 
Εθνοσυνέλευση, με τα κριτήρια Κ1 έως Κ3 και χαρακτηρίζουν την πολιτική τους 
συμπεριφορά αντίστοιχα. Η αξιολόγηση μπορεί να πάρει τη μορφή δημοσκόπησης και να 
αξιοποιηθεί το αντίστοιχο εργαλείο (polling) από την πλατφόρμα σύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης. 

Χρόνος και Επανάσταση του 1821 

Η πίεση χρόνου κατά τη λήψη αποφάσεων είναι ένας παράγοντας που συχνά υποτιμάται. Ο 
χρόνος σε κάθε είδους πολεμική αναμέτρηση λειτουργεί διαφορετικά για τους μαχόμενους 
και τους άμαχους (Freud, 1957; Fresárd, 2004). Τη σπουδαιότητα του χρόνου στην 
Επανάσταση έρχονται να μας θυμίσουν εργαλεία της εποχής, όπως τα ρολόγια των 
αγωνιστών. Η μαθητική ομάδα της Α’ Λυκείου, καθώς και η ομάδα των μαθητριών/-τών 
του Ομίλου Πληροφορικής, αξιοποιεί καταρχάς τα κείμενα και το ηχητικό υλικό που έχει 
παραχθεί από την ομάδα Φιλοσοφίας της Β’ Λυκείου και ασχολείται με τη δημοσιοποίησή 
του στο ευρύ κοινό. Καλείται έπειτα να αποφασίσει για τα εργαλεία πληροφορικής που θα 
χρησιμοποιήσει, λειτουργώντας ως «εταιρεία», που αναλαμβάνει το τεχνολογικό μέρος του 
έργου. 

Τόπος διαδικτυακής συνάντησης των ομάδων η κλειστή η-τάξη του Πανελλήνιου 
Σχολικού Δικτύου (https://eclass01.sch.gr/courses/0651001212/). Εκεί συζητούν, ανταλλάσσουν 
απόψεις και αποθηκεύουν τα παραγόμενα αρχεία και προγράμματα.  
 Η ομάδα μαθητριών/-τών του Ομίλου Πληροφορικής προγραμματίζει με εργαλεία την 
JavaScript την κυκλική κίνηση των δεικτών των ρολογιών των αγωνιστών της επανάστασης, 
ώστε να δείχνουν τον σημερινό χρόνο και τα εμφανίζει στην ιστοσελίδα: http://lyk-peir-
patras.ach.sch.gr/2021/1821/ χρησιμοποιώντας τα εργαλεία CSS και HTML. 
 Η ομάδα μαθητριών/-τών της Α’ Λυκείου αξιοποιεί τις γνώσεις της στην HTML και CSS 
του μαθήματος της Πληροφορικής, για να παρουσιάσει στην ίδια ιστοσελίδα τα κείμενα και 
τα ηχητικά των διαλόγων των συμμαθητριών/-τών τους από τη Β’ Λυκείου με τρόπο 
ευφάνταστο, καλαίσθητο και πρωτότυπο, ώστε με κίνηση του δείκτη του ποντικιού στα 
κείμενα της σελίδας να ακούγονται οι ηχογραφημένες εκφωνήσεις τους. Επίσης, η ίδια 
ομάδα αξιοποιεί τις γνώσεις της στο App Inventor, για να  παράγει τα παιχνίδια μνήμης και 
άλλες εφαρμογές, που θα μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε έξυπνο κινητό 
τηλέφωνο και tablet διαθέτει λειτουργικό σύστημα Android. 

Συμπεράσματα 

Προσεγγίζοντας το ίδιο θέμα από διαφορετικές πλευρές, οι μαθήτριες/-τές "μαθαίνουν" πως 
να  το προσλαμβάνουν κριτικά με διαφορετικές μεθόδους κάτω από διαφορετικές οπτικές 
και μέσα σε διαφορετικά πλαίσια αναφοράς, κατακτώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια 
σφαιρική, πολυπρισματική εικόνα για το συγκεκριμένο ιστορικό παράδειγμα. Από τη 
συνεργασία μαθητριών/-τών με διαφορετικά ενδιαφέροντα και ικανότητες και τη 
δυνατότητα, που τους δίνεται μέσα από τη συγκεκριμένη δράση να τις εκφράσουν και να τις 
αναπτύξουν, το όφελος σε επίπεδο γνωστικό και αναπτυξιακό μπορεί να θεωρείται 
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δεδομένο. Συγχρόνως, προσφέρεται και στη σχολική κοινότητα η δυνατότητα να δει και να 
στοχαστεί κριτικά πάνω στα αποτελέσματα της δράσης, τα οποία είναι διαθέσιμα στην 
ηλεκτρονική τάξη (https://eclass01.sch.gr/courses/0651001212/), που έχει συγκροτηθεί για τον 
σκοπό αυτό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, όπως και μέσα από την ιστοσελίδα του 
σχολείου (http://lyk-peir-patras.ach.sch.gr/2021/1821/), ενώ όλες οι εφαρμογές App Inventor, η 
ίδια η ιστοσελίδα, καθώς και τα αρχεία CSS, HTML και JS είναι ανοικτού κώδικα και 
διαθέσιμα στη μαθητική κοινότητα και στον επισκέπτη του έργου. Ενδεχομένως μια άλλη 
ομάδα υπό διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσε να αναπτύξει τη δράση και προς άλλες 
κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να σχεδιαστούν χάρτες με τις διαδρομές των 
αγωνιστών της επανάστασης από την Πάτρα προς τα Καλάβρυτα σε μια εφαρμογή για 
κινητά τηλέφωνα.  Το ελάχιστο που θα μπορούσε να ειπωθεί είναι ότι από τη στιγμή που οι 
πληροφορίες έχουν συλλεγεί από έγκυρες πηγές, τότε η επιστημονική διασφάλιση της κατ’ 
αυτό τον τρόπο αποκτώμενης γνώσης είναι εγγυημένη, ο παιδαγωγικός ρόλος της 
μεθοδολογίας STEAM ως νέας διδακτικής μεθοδολογίας έχει πραγματωθεί και η ανάπτυξη 
του νέου εκπαιδευτικού πλαισίου έχει συντελεστεί. Η σύντηξη των οριζόντων διαφορετικών 
επιστημονικών προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη είναι διεργασία όχι μόνον εφικτή, 
αλλά και απαραίτητη για κάθε μελλοντική πρόοδο.  
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Abstract 

In this paper, we propose and describe a STEAM didactic approach/scenario upon manuscripts used as 
historical evidence/sources. It refers to upper high-school students. One of the four classroom 
interventions took place through an on-line teaching platform. Τhe scientific fields involved are 
Chemistry, Mathematics, History, Computers  and Arts. Τhe didactic interventions are mainly based on 
the axis of radiocarbon dating. The case study gives strong indications that, through this approach, 
students of all categories (in terms of school performance and preferences) enjoy the collaboration, get 
involved to the scenario and are motivated to search for more knowledge. They also acquire a more 
spherical perception about issues concerning historical truth and radioactive decay. 

Key words: STEAM Education, radiocarbon dating, exponential functions 

Introduction 

This paper is centered on the solving of a scientific problem about the historical evidence 
related to the authenticity of the old manuscripts of Andritsainas’ Public Historical Library. 
An educational action for the 200th anniversary of the Greek Revolution. 

The aim is for students to become able to implement a STEAM (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics) scenario to prove whether a manuscript is authentic or not 
by using the radiocarbon dating method. 

The outcomes for students are to develop collaborative skills, to be actively involved in 
the scenario, to combine their knowledge of radioisotopes with exponential functions in 
order to solve the problem. 

In this paper, first, we will present the theoretical framework and then the didactic 
approach (the main idea, the starting point, the 4 lessons and their activities), the results, the 
conclusions and the references. 

The theoretical framework 

STEAM education 
The term STEM is often defined only by having the terms Science, Technology, Engineering, 
and Mathematics. However, STEM education has been defined as “a standards-based, meta-
discipline residing at the school level where all teachers, especially science, technology, 
engineering, and mathematics (STEM) teachers, follow an integrated approach to teaching 
and learning, where discipline-specific content is not divided, but addressed and treated as 
one dynamic, fluid study” (Merrill, 2009). 
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A STEM education approach means that at least two STEM subjects (Science, 
Mathematics, Technology, Engineering) are used in order to construct applications and 
provide solutions to real life problems. Therefore, adding the Arts to STEM education is an 
effective way to support integrated learning, enhance the innovation in society and prove 
the importance of arts subjects. So, an interdisciplinary STEAM scenario opens up a 
transdisciplinary space—a space “at once between the disciplines, across the different 
disciplines, and beyond all discipline” (Liao, 2016).  

In the future, the students possibly will not work based on their educational background. 
The importance of STEM education appeared in the United States connecting the future 
economic growth and the innovation. The job in STEM sectors will increase in the next 
decade more than jobs in other sectors. Academia, government, society, and industry have 
realized the importance of STEM education. The most important is how to apply scientific 
concepts to design the technologies or products and solve problems. Besides, students have 
to be prepared for the future challenges (Bybee, 2010; Mayo, 2009). Therefore, STEM 
education could be a way to bridge the gap between education and required workplace of 
21st century skills (Jang, 2016). STEM Project Based Learning (PBL) in school motivates low 
performing students to be more interested in studying hard in STEM fields and decrease the 
achievement gap (Breiner et al., 2012). 

The idea that STEM fields are combined with creativity, which is the most important 
ability of 21st century skills, became associated with innovation and productivity. The arts 
offer an important way to cultivate creativity. STEAM education offers the opportunity of 
teaching design thinking skills encouraging students to have an active participation. An 
arts-integrated approach to STEAM education should create a transdisciplinary field, where 
students acquire knowledge and develop 21st-century skills, such as communication and 
collaboration by including project-based learning and problem-based learning. Students are 
involved in a creative process that links arts to another subject area and this is beneficial to 
classroom work. This approach recognizes the importance of critical thinking and promotes 
hands-on learning through art making (Liao, 2016).  

Research shows that applying STEAM scenarios has quite encouraging learning 
outcomes such as: the knowledge acquired by students, the acquisition of the 21st century 
skills, the effective  contribution of the arts in solving scientific problems, the high degree of 
students’ involvement in the lesson, the acquisition of a positive attitude towards different 
learning subjects and the development of collaborative and critical thinking abilities 
(Kotretsou et al., 2018). Overall, the experience of learning in a cross or inter or 
transdisciplinary project, enables students to solve problems and connect their work to the 
real world. Many studies have focused on implementation of Computational Thinking (CT) 
in computer science curricula and efforts to infuse CT strategies in a variety of contexts, into 
disciplines other than computer science (Czerkowski & Lyman, 2015; Kontogouri & 
Kotretsou, 2018).  

STEAM projects could potentially result in an increased number of students entering into 
fields associated with STEAM (Brophy et al., 2008; Merrill & Daugherty, 2010). Nevertheless, 
the number of students in Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics 
(STEAM) has dropped by 3% in recent years. This decline is due primarily to the perceived 
idea that STEAM subjects are difficult. Still, most of these projects have not been widely 
successful as they were designed for specific countries and they have targeted only one 
audience type each, such as primary or secondary school students (Henrikson et al., 2015).  
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Radioactivity - radiocarbon dating 
Radioactive decay is the name given to the natural process by which an atomic nucleus 
spontaneously transforms itself (decays) into another, releasing dangerous high - energy 
emissions. The decay of any unstable nucleus is a random event. More radioactive nuclei in 
a given sample mean more decay and thus more radioactive emissions (Hughes & Zalts, 
2000). 

Radiocarbon dating has rewritten human history, changed the way we see the oceans, 
rocks, soils of our earth, and given new insight on solar activity. Radiocarbon dating gave 
birth to the interdisciplinarity, since it is related to many areas such as archaeology, 
geophysics, and geochemistry, environment past and present, global change, glaciology, 
hydrology, oceanography, geology (Maniatis & Ziota, 2011; Messieres, 2001).  

According to recent publications on learning perceptions, studies on students' ideas on 
"radiation" are generally very rare, the majority of which focus on nuclear radiation. The 
results showed that there are several misunderstandings on the part of students as well as a 
lack of knowledge (Neumann & Hopf, 2012; Decamp & Viennot, 2015). 

Radiometric dating provides essential data for much of our geologic understanding of 
earth history and, therefore, is an important topic for many courses in geology. Because 
calculus is typically used in developing the mathematics of radioactive decay, students with 
low calculus ability are likely to have difficulty in grasping some of the principles of 
radiometric dating and in applying the relevant equations. The significance of radioactivity, 
exponential decay, and radiometric dating to geologists, chemists and physicists and the 
challenges of teaching these topics have led to numerous published pedagogic strategies. 
There are a number of hands-on laboratory experiments that are very useful in teaching 
about exponential decay and radiometric dating (Brady, 2009). If we want our students to 
develop a powerful understanding of science topics, it is necessary to view the teaching and 
learning of science as a complex and interconnected system (Prather, 2005).  

As the use of radioactive material in the classroom is not always practical or advisable, 
several alternative activities for modeling radioactive decay have been suggested, not all of 
them simple. However, an “exponential decay graph” can be constructed quite easily in the 
classroom, and then used to illustrate discussions about the uses of radioactivity, its risks, 
limitations, and advantages (Hughes & Zalts, 2000). 

Radioactive decay and its use in the determination of an object’s age are used in geology 
and chemistry. Papers indicate that by using algebra only, it is possible to bring radiometric 
dating to the level used by geochemists and provide a more dynamic conceptual picture via 
animated spreadsheets. Simulations provide opportunities for developing a deeper 
conceptual understanding and motivate students. Thus, radiometric dating can be 
introduced even through interactive animated spreadsheets and students discover the 
behavior of the parent-daughter relationship in radioactive decay, how the parent-daughter 
ratio yields the age, and a number of assumptions involved in radiometric dating. That way, 
students have a more real-world approach to radiometric dating than is found in many 
introductory textbooks. Students use mathematical modeling skills to analyze real-world 
data. A number of the assumptions and uncertainties of radiocarbon dating are explored 
and discovered by students. Students need to know the basics of mathematical modeling, 
another valuable skill, to predict-test-analyze and then explain and deal with error analysis 
(Sinex, 2010; Sinex & Gage, 2012). 

Radiocarbon dating is based on two observations: one is that the proportion of 14C 
(relative to 12C) is uniform and constant over time in the atom sphere and the other one is 
that it decreases in dead organic matter. We assume here that the proportion of 14C in the 
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atmosphere is equal to that in living organic matter (which implies that exchanges between 
atmosphere and living beings do not depend on the carbon isotope). The number of 14C 
atoms decreases according to a known law, here an exponential decay law:  
NC(t)=N0exp(−c/t). When 14C decays, it gives rise back to nitrogen. Thus, if we consider the 
total sum of all nitrogen (population 1) and 14C (population 2) atoms of the atmosphere, this 
sum is constant because the process of creation and decay of 14C correspond to exchanges 
between populations 1 and 2 (Decamp & Viennot, 2015). 

 
14C→ 14N + e- +antinetrinio 

 
Willard Frank Libby [1909–1980] was the American nuclear chemist responsible for the 

development of the 14C dating method. For a complete and accurate reconstruction of the 
history of the early development of 14C dating, the only dating method whose development 
was recognized with a Nobel Prize, the information provided by James Arnold and Ernest 
Anderson has been absolutely essential (Schuur et al., 2016). Archaeologists have 
traditionally worked in 2D, rarely revisiting their datasets in real-time 3D—whether in the 
field or in the lab—or making their geospatial datasets available to others. Interactively 
visualizing 3D data allows to demonstrate the geospatial relationship between time 
(radiocarbon dates) and space. The increasing availability and relatively low cost of digital 
data collection technologies have created a data avalanche for archaeologists, who are 
collaborating with computer scientists to develop new visualization and analysis tools  
(Petrovic et al., 2011). 

Aging of paper 
Cellulose is the major structural component of paper. Its degradation will also lead to the 
degradation of mechanical paper properties, relevant to the user. Other components of 
paper also influence its stability, the major one being another natural polymer, lignin. The 
term degradation of macromolecules denotes all processes that lead to a decline of polymer 
properties. It may eventually involve physical processes, such as polymer recrystallization, 
or denaturation of protein structures. Hydrolysis, oxidation, cross linking, and changes in 
lateral order, or crystallinity, are possible reactions during the natural aging of paper. These 
reactions would occur in both the fiber and in the fiber bonding areas. In addition, thermal 
decomposition must be considered during accelerated aging. The basic reactions that can 
occur during natural aging are fairly limited, but the conditions that make these reactions 
possible and their effects on paper properties are more extensive. Degradation reactions 
may occur in the fiber and in the bonding areas between the fibers (Levin et al., 2010; Strlic 
& Kolar, 2005; Wilson & Parks, 1974; Zervos, 2020).  

The didactic approach/scenario 

The scenario has been applied to 15 years old students, but it can be applied to any students 
who already have the basic knowledge of functions (definition, graphs) and the structure of 
the atoms. 

The didactic approach is about the development of an interdisciplinary STEAM course. 
The scientific fields involved are mainly Chemistry (Structural elements of matter, structure 
of atoms, atomic mass number and isotopes), Algebra (Exponential function and/or 
geometrical sequences, graphs), Computers (GeoGebra, games and computer applications 
about isotopes), Arts (paper aging) and History (manuscripts from the Greek revolution of 
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1821). Even though we used manuscripts of the certain area, any teacher can choose to use 
other manuscripts. 

The students bring to classroom many inaccurate mental models regarding the atom and 
face difficulties on the topics of ionizing radiation, radioactivity and radioactive decay or 
how half-life is used to determine the geological era. These beliefs differ from the 
scientifically accepted ideas of each discipline, for example: The mass and/or volume of 
radioactive object would decrease by half in the period of a half-life, or a radioactive object 
disappears as it decays. The word half leads the students to divide by two. Students’ 
incorrect beliefs may be reinforced by the information provided in the textbooks used in 
their separate courses. The description provided from the textbook, used in the algebra 
based physics course, is particularly problematic as it states that radioactive half-life is the 
time in which one half of the radioactive nucleus disintegrate. The students do not have a 
clear understanding of the role of atomic nuclei in radioactive process (Prather, 2005).  

In this scenario, the connection between all those fields (Mathematics, Chemistry and 
History) passed through radioactive decay and radiocarbon dating. 

The main idea 
Students learn about old manuscripts and their importance on history or science and discuss 
about how History, Historical knowledge of truth or Science would be different without 
their existence. Then, they acquire knowledge about Chemistry and Mathematics that -at 
first sight- seems to be irrelevant to the theme. After that, in order to raise the issue of 
manuscripts’ authenticity, they learn ways of aging paper. Finally, in order to solve the 
authentication problem, they find ways to use the previous knowledge and come to 
conclusions. 

Thus, the didactic approach was consisted of four classroom interventions of 45 minutes 
duration each. The first three of them seem unconnected to each other, but the fourth one 
needs the combination of the knowledge acquired in the previous three. The first one was a 
Chemistry lesson about the isotopes and the carbon circle, the second one was a math lesson 
on functions in general, exponential functions and graph interpreting, connected to real life 
problems. The third was a lesson on Arts and, in particular, on ways of aging paper and 
colors. The fourth and last one was a combination of Chemistry and Mathematics in order to 
deal with problem solving by aspects of dealing with the authenticity of old manuscripts 
written by Greek revolutionaries (era 1821) against the ottoman occupation of their country.  

The starting point 
As a starting point, we propose a visit to a museum or a library with an exhibition of old 
manuscripts or books, where students can learn about their importance. In our case, before 
the lessons and during an educational visit to the Andristainas’ Public Historical Library, 
students had the opportunity to get in touch with the manuscripts of Anagnostopoulos, one 
of the members of Filiki Etairia, which organized the Greek Revolution of 1821, and other 
important revolutionaries’ manuscripts such as those of Kolokotronis. Τhey learned how 
discovery of the manuscripts influenced the formation of historical truth as well as the role 
they play in shaping national consciousness. They also discussed how our knowledge of 
what really happened and how facts and actions would differ if they were not real. 

Students are also asked the question “What makes you think that these manuscripts are 
really old?” and the expected answers are that the paper seems to be old by its color 
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(yellowish) and that they wouldn’t be exhibits in the library otherwise. These were also the 
answers we received by our students.  

Α discussion starts on occasion of the yellowing of the paper, and it is stated (by the 
teacher) that the fact is due to the deterioration over time of two basic substances that it 
contains: cellulose, hemicellulose and lignin, which are polysaccharides. 

The 1st lesson 
Subject: the hydrocarbons in paper, the cycle of carbon and carbon isotopes (Chemistry). 

Duration: 45 minutes 
Previous Knowledge: Basics of the structure of the atom and chemical bonds. 
Learning Tools: internet, videos, PowerPoint. 
Learning Objectives: By the end of the lesson students are expected to know what mono 

and poly-saccharides are, the basic polysaccharides of the paper, to understand the reason 
that the old paper looks yellow, to describe the carbon cycle, to define radioactivity and 
explain the procedure of transmutation of a radioactive element into another (Levin et al., 
2010; Strlic & Kolar, 2005; Wilson & Parks, 1974; Zervos, 2020). 

Objective for the scenario: an introduction to carbon isotopes which will lead (in the 
future lessons) the discussion to the radioactivity and the use of carbon isotopes to 
radiocarbon aging method. 

Part I: 
The lesson starts with a connection to the activity in the library. With the help of 
PowerPoint, a brief historical report is made on the course of the paper, its basic components 
are mentioned (polysaccharides cellulose, hemicellulose and lignin) and some encyclopedic 
knowledge about them is given. Then, they watch a video that explains how 
polysaccharides are composed of long chains of monosaccharides bonded by glycosidic 
links (https://www.youtube.com/watch?v=x-Fqu6eviC4) and they learn that cellulose is 
used as structural material in plants. Then, they watch a video about the stereo chemical 
structure of cellulose (https://www.youtube.com/watch?v=d47MI928TTw) and they learn 
about the stereo-chemical structure of hemicellulose and lignin and how it is represented on 
the plain. 

Then, they are taught that a sheet of paper consists of cellulose fibers interconnected by 
hydrogen bonds, which, depending on the degree to which they have been beaten, show 
different degrees of separation into fibrils. They also learn about the two distinct 
intramolecular hydrogen bonds with which each glucose molecule binds to its adjacent 
chain and that intramolecular hydrogen bonds are responsible for the stiffness of the chain 
and stabilize the formation of crystalline cellulose. The chains form a crystallographic plane, 
where they are held together by hydrogen bonds from the O of one chain to the OH of the 
other. 

They learn that the yellowing of the paper is due to two factors: i) in the acidification of 
lignin, which if done in slightly acidic or alkaline conditions, compounds are formed that 
show intense absorption of blue light resulting in yellow appearances and ii) in the 
oxidation of cellulose (Oxidation of -OH in aldehyde groups and carboxyl groups). 

Part II. 
The carbon cycle – Carbon isotopes. Students already know from previous years about the 
carbon cycle and they are reminded with the help of short videos/animations. 
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The abundance of atmospheric CO2 is eventually controlled by exchange with the organic 
and inorganic carbon reservoirs on Earth. Here, the ocean constitutes the most important 
long-term carbon reservoir with the largest storage capacity for anthropogenic CO2, whereas 
the capacity of the terrestrial biosphere is much smaller and works on much shorter time 
scales (Levin et al., 2010).   

After that, they learn that there are three carbon isotopes in certain percentages in nature, 
and they are reminded from their biology lesson that the isotope of 12C structures all living 
organisms. In addition, they learn that the only radioactive of them is 14C, where a neutron 
of the nucleus splits into a proton, an electron and an antineutron, emitting β radiation. 

Finally, they are given the definition of radioactivity and learn that the atomic nucleus of 
the radioactive element is transmuted to another element by emitting α or β rays, i.e., there 
is a change in its atomic number, so the nucleus that emitted the alpha or beta particle is 
converted into the nucleus of another chemical element. 

The 2nd lesson  
Subject: The Exponential Function (Mathematics) 

Duration: 45 minutes 
Previous Knowledge: Basics of GeoGebra, Functions, basic functions’ graphs (Straight 

line, Parabola, Hyperbola). 
Learning Tools: work sheet, mathematics software (GeoGebra), calculator, internet 
Learning Objectives: interpreting graphs and drawing conclusions from them, finding a 

mathematical model to describe data through constructing a mathematical formula for data 
from a table, utilization and application of acquired knowledge.  

Objective for the scenario: to start from methods and procedures familiar to the students 
and construct the part of the necessary knowledge from the mathematics’ field in order to 
achieve the final goal.  

What is attempted is that the students understand a new (for them) function, the 
exponential one, which successfully describes several phenomena of evolution in our daily 
life. The phenomena studied are the evolution of the Earth's population, the evolution of the 
pandemic in Greece due to coronavirus and the decay of the radioactive element 14C. 

The activities and comments on the implementation: 
1st activity: students are given a table from Wikipedia with the population of the Earth per 
decade, from 1951 to 2001 and are asked to represent the points in GeoGebra. (The data 
should be rounded to suit mathematical calculations.) They need to make the assumption 
that the observation began on 1951, so that the year 1951 is 0 on x axe, the year 1961 is 1, and 
so on. From the shape of the graph, the students saw that it was a new type of graph that 
they had never seen before.  

2nd activity: Students are asked to estimate the population that the Earth had in 1976. To 
do so, they were suggested to first join the points with straight segments.  

3rd activity: Students are asked  to show that the ratio (population of one year) / 
(population of previous year) is constant and based on this observation they try to find the 
formula of function that satisfies the data in the table given in 1st activity. Then, they make 
the graph on Geogebra and notice that it passes through all the points except the one they 
estimated for earth’s population in 1976, due to the connection with the straight segment. 

4th activity: Students try to predict the population of the Earth in the year 2041. Before 
they do so, they answer the question “Is it certain that the forecast will be accurate? If not, 
state why your forecast may fall short”. 
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5th activity: Students follow a link about the evolution of the coronavirus pandemic in 
their country and try to find the form of the function that describes the phenomenon. They 
make comments. 

Last activity: Question for reflection: “What would you prefer for everyday pocket 
money from your parents: a) would you prefer that they gave you 5 Euros every day for a 
month or b) 0.01 euros on the first day and every day the amount doubles for a month?” 

Students proved to face no difficulty with the first and the second activity, since they are 
familiar with such procedures from previous years’ math lessons and physics as well. 

In the third activity, they resorted to the use of a calculator by which they confirmed the 
existence of the fixed ratio 1.2 in all divisions. However, when they had to conclude the 
formula of the function, several problems arose since many of them approached the 
requested formula, but failed to give a correct answer (which is f(x) =2,57 (1,2) x). Therefore, 
they reached the point with the intervention of the teachers and step-by-step guidance. In 
the end, everyone confirmed the correctness of the answer. 

In the fourth activity, of particular interest was the fact that the students realized they 
had to replace x with 10 in the formula and calculate the population algebraically as 10 was 
not within the domain of the function, so the point was not in the graph. Additionally, as 
reasons that the forecast could fall out wars, pandemics, earthquakes, etc. were mentioned.  

In the fifth activity, students identified the exponential evolution of the cases through the 
graph and from the dates they concluded that it took place during September-October-
November, when there was no lockdown. By observing that an exponential increase means 
a sharp increase in the number of cases, they considered the closure of schools and other 
places, such as catering, etc. to be a logical consequence, which took place in our homeland.  

The 3rd lesson (link to the activity in the library-posing the problem) 
Subject: Ways to age the paper – the history of colors 

Duration: 45 minutes 
Previous Knowledge: none 
Learning Tools: pictures, video 
Learning Objectives: students should be able to age the paper, to explain why with the 

aging methods the paper looks old, to give information about the origin of colors. 
Objective for the scenario: students should understand that paper and some colors (those 

coming from organic compounds) have something in common: hydrocarbons and the 
possibility of being transformed as to seem older. 

Part I:  
It starts with a brief reference to the history of paper and its structure from 100 BC, its 
invention in China, its passage to Europe in the 11th century, and its widespread use 
through the discovery of typography in the 15th century. There is also a reference, in the 
particular way paper was used in renaissance designs (by seeing pictures) and the materials 
that were initially used for its preparation (tree bark, hemp fibers, old rags and pieces of 
silk) and the first construction techniques (making pulp and drying it on slabs). 

Right after, students see how they can give the impression of an old document using four 
different materials: tea, coffee, hagiography powder mixed with turpentine and finally with 
acrylic and wood glue. 

Due to the special measures taken to deal with the pandemic, the techniques were 
explained by earlier prepared videos and photos showing the different stages, while at the 
same time explanations were given for technical issues. In the classroom, students showed 
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great interest in the techniques and asked questions about the materials they could use 
alternatively or additionally. 

Part II:  
There is a brief reference to the ways of making colors from the Paleolithic era until today 
and a reference to the basic color palette of each era. Students learn that paints were made 
from organic and inorganic materials and that either plant or animal organisms were used 
for the dyes produced from organic substances, depending on the color. They also learn 
about their preparation techniques, binders and ways to preserve them as well as the 
difficulty of preparing certain shades and consequently their high cost that led to their 
limited use. Examples are mentioned such as purple, a color mainly of the Byzantine 
emperors, which in addition to the difficulty of its preparation required around 12,000 shells 
for 1.5 g pigment. 

There was a discussion on the difficulty of maintaining the original shades over time, as 
well as the ban on colors that proved to be deadly, such as Scheele green containing large 
amounts of the toxic chemical arsenic, and the luck factor that led to the recent creation of 
colors such as quantum blue. 

During the implementation in the classroom, the students mentioned some traditional 
ways of making paints from plants they knew, such as dyeing red Easter eggs with onion 
peels. They were impressed by the widespread use of the dyes and the peculiarities of their 
preparation, as is the case with the red of the carmine produced by the cochineal insect, 
widely used even today in food, beverages and cosmetics, mainly in the manufacturing of 
lipsticks. 

Part III:  
There is a discussion about some painters who have tried to present their own paintings as 
other painters’ ones. A special mention is made of Meegeren, a painter who made paintings 
and claimed to be Vermeer’s to make money (Lenain, 2011).  

Thus, the problem arises: “How can we be sure about the authentication of the 
manuscripts we saw in the library and of paintings?” 

The 4th lesson 
Subject: Solving the problem: “How can we be sure about the authentication of the 
manuscripts we saw in the library?” (Mathematics and Chemistry) 

Duration: 45 minutes 
Previous Knowledge: everything discussed in the previous three lessons 
Learning Tools: work sheet, mathematics software (GeoGebra), calculator, internet, 

power point, videos 
Learning Objectives: to follow modeling procedures. The recall of pre-existing 

knowledge 
Objective for the scenario: to solve the problem of the authenticity (see 3rd lesson) 
 
1st activity: (connection with the 1st and third lesson): 
Students learn about the half-life of the radioactive isotopes, by playing a radiodating 

game on PhET simulation (https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/nuclear-
physics/latest/nuclear-physics.html?simulation=radioactive-dating-game&locale=el), 
focusing on the Carbon isotope of Μass Νumber 14. By playing another game on scratch 
(https://scratch.mit.edu/projects/296722601/), they also learn which of the carbon isotopes 
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are radioactive, and also that there are other elements as well that have isotopes. Other 
discussed subjects were which of the carbon’s radioisotopes is more stable and the 
percentage of it that we find in nature. 

After that, students are given a booklet with information on Libby's discovery in 1946 
(Anderson et al., 1947), that all living organisms have a specific rate of 14C that decomposes 
after death, following the law of exponential decay with a half-life of 5730 years. 

2nd activity (connection with 2nd lesson): Students are given a table of the quantity of the 
radioactive isotopes of 14C, where at the beginning of the measurements, (year 0) the 
isotopes were 800 and after every 5730 years they reduce by half, until they become 50. They 
make the graph and they discuss upon their conclusions coming out it. They conclude the 
law of the exponential decay of the phenomenon. 

3rd activity: Students visit a site telling about an old manuscript copy of the Koran that 
was found at a British university and the radio dating with the method of 14C showed that it 
had been written between 568-645 B.C. They are asked to find in what way it was dated. 

During the implementation in the classroom, students had no difficulty in finding the 
percentage of 14C that was expected to be measured and -after that-  it was easy for them to 
solve the problem they faced in the previous lesson (to find ways to verify the authenticity 
of a document). 

4th activity: Students are asked to find, through the graph, the percentage of 14C that 
should be found in Anagnostopoulos’ manuscript taken for granted it was written in 1831. 

As homework, students were given a certain old book (each one had his own) to find 
from the graph the percentage of the radioactive isotope of 14C that should be found, in 
order to verify the authenticity of the book. 

At the end of the lesson, they were given information about the two ways of radiocarbon 
dating an object with 14C method, the Radiometric Dating and the AMS Dating (Gas 
Proportional Counting and Liquid Scintillation Counting). 

The research-findings 

The total number (7) of students attending the Α΄ Lyceum Class of Andritsaina’s village was 
the subject of the present case study. 

Questions, research tools 
The main research questions were: a) what was the degree of achievement of the cognitive 
goals, b) what was the degree of acquisition of specific skills of the 21st century, c) whether a 
more positive attitude towards the subjects was adopted, d) what was the degree of 
students’ involvement with the course and d) if the students realized the connection 
between the different forms of science. 

Students had to fill a questionnaire by the end of the scenario, rating their answers from 1 
(lower ratio) to 5 for 19 questions about the goals for the scenario and also answer some 
open questions. In addition, they answered questions about the lesson some weeks later in 
order to test the achievement of the cognitive goals. Teachers were keeping reflection 
diaries. 

Findings/interpretation of the results 
From the students’ answers to the questionnaire, as we can see in Figure 1, every specific 
goal has a high or very high percentage of achievement. The higher percentages are: 
students’ mobilization of ingenuity, the fact that they find the knowledge useful for the 
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future (88,57%), the acquisition of interesting knowledge (85,71%), the stimulation of interest 
for the chemistry class, the involvement in the learning process, the exercise of critical 
thinking (82,85%), the utilization of knowledge from different fields, the realization of the 
interdisciplinarity of the subject, the adaptation to new conditions/data, the practice of 
collaboration skills and the practice of problem solving skills (80%). 

Figure 1: The questions and the results of the questionnaire 1. Science, Technology, 
Engineering, Art and Mathematics (STEAM)  

 

 
From their answers to the open question “Which activity did you like the most?” we saw 

that most of them liked a lot the third lesson about the aging of paper and the colors, and 
this is in line with the reflection diaries that show that in the 3rd lesson there was a great 
deal of students’ interest and lots of questions seeking new information. 

But, it is worth mentioning that there was no subject or lesson that was not mentioned as 
an answer, which means that this scenario is appropriate for all types of students (in means 
of interests and performance) that attended the lesson. 

To the question “What did you gain from this STEAM didactic script?” most of the 
students answered that they gained knowledge about the lessons, but they also mentioned 
improvement of mind skills and collaborative skills. 

To the question, “Would you like to participate in a similar activity in the future? 
(Indicate the reasons)” all answered positively and as the main reason, they mentioned the 
acquisition of new experience and knowledge.  

Two weeks later, they were able to mention the reasons for the yellowing of paper, the 
stable and non-stable carbon isotopes, describe the aging method, use the graph to come to 
conclusions, explain what the exponential decay is, use the formula etc., which means that 
the knowledge was well established. 

From the reflection diaries we also saw that students’ involvement in each individual 
course had increased in comparison to previous lessons and that it increased even more 

 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
199 

future (88,57%), the acquisition of interesting knowledge (85,71%), the stimulation of interest 
for the chemistry class, the involvement in the learning process, the exercise of critical 
thinking (82,85%), the utilization of knowledge from different fields, the realization of the 
interdisciplinarity of the subject, the adaptation to new conditions/data, the practice of 
collaboration skills and the practice of problem solving skills (80%). 

Figure 1: The questions and the results of the questionnaire 1. Science, Technology, 
Engineering, Art and Mathematics (STEAM)  

 

 
From their answers to the open question “Which activity did you like the most?” we saw 

that most of them liked a lot the third lesson about the aging of paper and the colors, and 
this is in line with the reflection diaries that show that in the 3rd lesson there was a great 
deal of students’ interest and lots of questions seeking new information. 

But, it is worth mentioning that there was no subject or lesson that was not mentioned as 
an answer, which means that this scenario is appropriate for all types of students (in means 
of interests and performance) that attended the lesson. 

To the question “What did you gain from this STEAM didactic script?” most of the 
students answered that they gained knowledge about the lessons, but they also mentioned 
improvement of mind skills and collaborative skills. 

To the question, “Would you like to participate in a similar activity in the future? 
(Indicate the reasons)” all answered positively and as the main reason, they mentioned the 
acquisition of new experience and knowledge.  

Two weeks later, they were able to mention the reasons for the yellowing of paper, the 
stable and non-stable carbon isotopes, describe the aging method, use the graph to come to 
conclusions, explain what the exponential decay is, use the formula etc., which means that 
the knowledge was well established. 

From the reflection diaries we also saw that students’ involvement in each individual 
course had increased in comparison to previous lessons and that it increased even more 



Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | STE(A)M educators & education 

200 

over time. We also saw the teachers involved, participated with a greater willingness to 
work and were anxious about what was happening in the other learning subjects involved 
in the script. 

Conclusion and future works 

As can be seen from the results of the present research, in the interdisciplinary STEAM 
course that was studied, all the objectives were achieved. Through the visual activities, 
which require the activation and cooperation of many kinds of intelligence, children 
acquired knowledge, acquired 21st century skills, became actively involved and acquired a 
positive attitude towards cognitive objects. 

Research agrees with our findings that the use of Arts in education successfully supports 
the interdisciplinary teaching of Maths and Science and even contributes in the creation and 
maintenance of a positive school climate. Students are given the opportunity to take 
initiatives, to develop imagination, creativity, collaboration skills, to see the problem from 
different perspectives, to gain confidence, to make correlations between different cognitive 
objects and finally to consolidate knowledge (Burton et al., 2000; Liao, 2016). As the use of 
radioactive material in the classroom is not always practical or advisable, several alternative 
activities for modeling radioactive decay have been suggested, though not all of them are 
simple. They show a way to a more real-world approach to radiometric dating than is found 
in many introductory textbooks.  Students use mathematical modeling skills to analyze real-
world data. Our results on the effectiveness of the simulations are the same with the results 
of international surveys since the simulations provide opportunities for developing a deeper 
conceptual understanding and motivate students. Students discover the behavior of the 
parent-daughter relationship in radioactive decay, how the parent-daughter ratio yields the 
age, and a number of assumptions involved in radiometric dating (Hughes & Zalts, 2000; 
Sinex, 2010; Sinex & Gage, 2012). The high improvement of critical thinking and 
Computational Thinking (CT) agrees with other investigations (Czerkowski & Lyman, 2015; 
Kontogouri & Kotretsou, 2018).  

We propose the implementation of longer STEAM projects, in combination with 
educational visits to museums as well as summer programs in summer schools. 
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Abstract 
The study of the fundamental relations between scale-degrees that govern the musical scale is the dominant 
chapter of knowledge upon which theories of mathematics, physics and the Harmony of Music intersect. The quest 
for the cohesive link between Science, Technology, Engineering, Mathematics and Music, lies in the study of the 
frequencies as a result of the transformation of a straight line segment into the string of the monochord. The 
present study deals with ways of teaching the above fundamental concepts through an audiovisual environment 
that virtually simulates musical instruments. The capabilities of making accurate measurements, experimentation 
and creativity offered by the virtual workbench, allow teaching in terms of deeper-learning. The effectiveness of 
this approach is measured in the context of a research project. The teaching of STEM together with the Art of 
Music is a field in which digital platforms play a key role in accelerating the learning process with a focus on the 
relationship between Sciences and the Arts. 
 
Keywords: Musical Instruments, Intercept Theorem, Acoustics, 3D Instrument Design, Harmony, Deeper 
learning 

Introduction 

The basic idea behind the creation of the iMuSciCA platform was built on the fundamental 
need to promote Music as the altera natura of the science of acoustics. In today’s world, 3D 
imaging and the immersive audio experience are two of the most powerful perceptions of 
life that young people experience both inside and outside school. Although a variety of 
digital tools for analyzing and editing audio are available online, the lack of a 
comprehensive platform available to teachers that would serve exactly the dual, or rather 
multiple, nature of this ‘coin’ remains noticeable.  
A platform covering this weakness should not only combine polymorphic and versatile 
tools for measuring and visualizing sound phenomena but should also offer the educational 
community an immersive experience in those features of sound that reveal the inseparable 
connection of Harmony with Physics and Mathematics. The role of Technology is both the 
identification and the harnessing of these attributes in order to be transferred into the 
material world for the benefit of the human intellectual creativity. Consequently, on a 
platform accessible from one single link, students should be able not only to experiment 
with three-dimensional models of digital instruments, but also to interact with them in an 
effort to connect the real with the virtual world. For this purpose, eight institutions from six 
countries worked intensively in the framework of a research project, offering an advanced 
platform for interactive experimentation in which natural and artificial sounds, are 
interpreted and analyzed as natural phenomena.  
This special equation of Music with Acoustics resembles the equation of a world of human 
inspiration and creativity with a deterministic verification of scientific knowledge. This has 
been the subject of research that has been successfully conducted by the iMuSciCA 
consortium. However, the ambition of this paper is only to highlight both the two-way 
nature of this equation and to briefly present the results of the pilot implementation of the 
research program. 
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The platform 
The acronym "Interactive Music Science Collaborative Activities (iMuSciCA) summarizes 
its purpose: the teaching of concepts from the subjects of Physics, Geometry, Mathematics 
and Technology in parallel with the development of musical creativity and deeper learning 
skills. The platform was created utilizing innovative pedagogical methodology and 
innovative technologies that support active, participatory and collaborative-learning based 
on the Inquiry Based Learning model tailored to the needs of students. 

In particular the platform encourages the integration of Music as the link between 
creativity and deeper learning through a suite of advanced online tools for creating and 
editing sounds with the following features: 
1. A digital workbench used to construct 3D musical instruments featuring advanced sound 
simulation and analysis according to the acoustic principles derived from Physics and 
Mathematics. 
2. Gestural interaction for interpreting virtual musical instruments (such as recognition of 
hand movements with leap motion, figure 1) and human writing recognition. 
3. A series of educational interdisciplinary scenarios based on the STEAM model (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics combined with Arts). 
 
  

 
Figure 1. A virtual monochord played with the hands 

 
The harmonic functions leading to the tonal center of the musical scale forms the 

essential chapter in Music in which theories of mathematics, physics and the Theory of 
Harmony intersect. The challenge in the search of a coherent link that associates Science, 
Technology, Engineering and Mathematics with the Art of Music is non-other than the 
study of frequencies resulting from the conversion of a geometrical line segment into a 
monochord string. The transformation of Thales' intercept theorem from a construction with 
a ruler and compass into a string experiment reveals the relations of proportions between 
the line segments and the lengths of physical strings. The harmonic proportions of sounds, 
as a result of their physical properties, are accurately simulated by the online workbench of 
the iMuSciCA platform. 
The experience gained by students through practices for conducting scientific research is 
supported by the platform within an interactive and secure environment of musical-
instrument experimentation. This research is focused on the acoustic conditions that govern 
the Musical Practice, namely: 
i) The sound generation using musical instruments, 
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This perspective of inquiry allows us to move easier across steam fields. Traditional inquiry 
based science education (IBSE) schemes can now be expanded across STEAM fields. The 
following inquiry phases can be followed on either the S, A, or E fields as they are already 
been described.  

1. Engage (Wonder, Ask Questions, Explore, Observe–Identify Problems, 
questions and chances; Relate to Background Knowledge). 

2. Imagine (Identify relevant variables to investigate – Identify Relevant Solutions 
to use; Use your imagination and make hypothesis – Choose potential 
solutions). 

3. Create (Plan the Investigation / Design the Prototype; Carry out Investigation / 
Build the Prototype). 

4. Analyze (Analyze Data from Investigations and Draw Conclusions/ Evaluate 
the Prototype; Explain by Relating to Background Knowledge/ Optimize the 
prototype; Describe and explain the results in the different STEAM-fields and 
the connections between them). 

5. Communicate and reflect (Communicate Results and Conclusions/ 
Communicate the Product, perform; Reflect on Feedback and incorporate in 
further process). 

This model of inquiry does not oblige teacher to follow a guided teaching sequence since in 
real classroom settings, inquiry can follow unexpected paths (Matthews, 1994; Bartos & 
Lederman, 2014; Lederman & Nies 1997).  It is designed to encourage an open model of 
inquiry that allows variations or loops between two steps.   
If students can choose their own learning path and teachers are able to alter the degree of 
scaffolding given to their students, then a subtle shift towards genuine inquiry can be 
achieved. The following characteristics of STEAM-teaching can be encouraged using the 
iMuSciCA workbench: 

- More open-ended questions  
- Situations where learners have to formulate hypotheses and propose a way of 

investigating this themselves (with the workbench tools many possibilities are 
suggested) 

- Though iMuSciCA gives good inquiry questions as a start, it also lets learners 
gradually choose what to investigate. 

- Though data sheets are sometimes provided, teachers can leave them out gradually 
and let learners design their own data sheets. Teach them to report what they think 
is significant. 

- Feed the expectation that learners will have new questions when they’re finished, 
just as scientists do. 

iMuSciCA as a teaching approach encourages not only the collaboration of students but 
also collaborative and co-creating learning. Teachers’ role in this task is substantial and 
STEAM teaching in practice enables inter-disciplinarity by bringing together teachers from 
the ‘S’ and ‘A’ fields in the same classroom. More specifically, a music teacher and a 
mathematics teacher can agree on a common understanding of collaborative teaching that 
will allow them to provide overview, organize reflection and give guidance to their students 
who can follow the same example in forming teams.   
 The quest for giving 21st century skills to students involves teaching strategies that will 
help them deal with the following challenges: 

• to make things relevant and teach through disciplines,  
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• to develop thinking skills and encourage learning transfer,  
• to teach students how to learn and address misunderstandings directly,  
• to use technology to support learning,  
• to foster creativity and treat teamwork as an outcome.  

Science and Engineering are the fields which iMuSciCA’s pedagogy is targeting using 
Music as the other side of the same coin. The theoretical aspect of scientific notions can be 
tested through acoustics using iMuSciCA as a ‘studio of learning’ in which small groups of 
students work on a given issue and reflect upon this with their peers and teachers. 
iMuSciCA is the first ICT Research and Innovation project to involve Music in deeper 
learning practices. The Hewlett Foundation model (Pellegrino & Hilton, 2013) that 
describes the outcomes for deeper learning was adopted in order to define the exact 
indictors needed to measure the efficiency of the project’s objectives.  But since the 
Hewlett Foundation model is mainly focused on graduate students from high school, 
iMuSciCA needed to adopt a STEAM inquiry model which would cover a wider age range. 
For this reason not all, but a selection of the given outcomes, were assessed in iMuSciCA.  
Therefore in view of the iMuSciCA evaluation methodology, the so called Hewlett 
Foundation competencies were classified in the following three groups (Frans & Andreotti, 
2018): 
 

Part A: Cognitive competencies  
(1) Mastering rigorous academic content  
(2) Thinking critically  

Part B: Interpersonal competencies  
(3) Working collaboratively 
(4) Communicating effectively  

Part C: Intrapersonal competencies  
(5) Learning to learn  
(6) Developing academic mindsets  

 
As the study of the final evaluation metrics specified (Frans & Andreotti, 2018), the metrics 
were developed taking into account the real class situations in order to avoid disturbing too 
much the daily lessons. At the same time the evaluation of the whole procedure aimed to be 
‘responsive’ enough to provide valuable information on how to improve the iMuSciCA 
workbench and pedagogy. The project was focused on Learning fit and value: learning 
environment personalizes learning process; motivates to learn more; helps to achieve 
deeper learning competencies.  An advanced behavioural and biosensor monitoring 
techniques were also used to collect certain psychophysiological measures of students’ 
activity, which complemented the evaluation of learning outcomes of the proposed 
pedagogical framework. 

STEAM and music topics in the school-curricula of Greece, France and 
Belgium 
The ability of modulating and customizing not only the educational scenarios/lesson plans 
but also the related activity environments and tools of the workbench so as to be easily 
integrated into one lesson hour, is a vital characteristic that should be part of every 
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educational platform. It is of specific importance though the alignment and integration of 
these educational scenarios/lesson plans of iMuSciCA to national/federal curricula as well. 
According to the survey conducted for the needs of this integration (Frans et. al, 2018), a 
summary of the results can be described as follows. 
The Greek curriculum allows for interventions in year-long school clubs as well as for in-
classroom during the Physics and Mathematics lessons for both public and private schools. 
The possibility of forming school clubs cluster mainly around the 3rd grade of Junior High 
School and the 1st grade of Senior High School (student ages of 14-15 years) throughout 
which the curriculum displays higher affinity with the iMuSciCA concerning content 
related to science and math. Music Schools in Greece form a special case study, as the 
iMuSciCA interventions can be integrated in science courses, musical instrument courses 
and music technology courses as described in the framework of the Music School 
curriculum. 
In particular, the requirements in the curriculum for Music in secondary education are : i) 
the connection of music "with other scientific fields through their respective courses" such 
as, among others, "Physics and Mathematics", ii) equally important is the recognition and 
performance of intervals, among others, the 4th and the 5th as well as recognition of 
accidentals based on the cycle of fifths, iii) Students must be taught the meaning of timbre 
as well as iv) concepts of harmony with the relations of scale degrees I, II, V and VI 
(ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Μουσικής).  
The French school curriculum, in terms of Music and STEAM opportunities, seems to 
enhance the lower secondary (cycle 4 - 12 to 15 year-old students). Although, the context 
with music, science and technology, was quite new there too, there were many chances 
where iMuSciCA helped realize the objectives of the curriculum and that of the newly 
implemented curricula reform.   
In Belgium the promising field of implementation was identified in 1st stage (12-14 years 
old) and in the 3rd stage (17-18 years old). Though opportunities in the 2nd stage (15-16 
years old) are somewhat more restricted, in the 1st stage setup, especially in the framework 
of the new subject STEM which many schools are following, found to be a good 
environment for piloting iMuSciCA.  

Music behind deeper-learning. Learning aspects of music in STEM 
Reinforcing the need to strengthen the role of Music as a catalyst in STEAM teaching, it is 
necessary for this study to focus on the fundamental issues of connecting the curricula of 
Geometry and Waves with the main degrees of the musical scale (Tonic, Dominant and 
Subdominant). For this reason, the effect of acoustics as a fundamental phenomenon 
through which Music is explained as human creation must be described. This view is none 
other than the experimental verification of the musical phenomenon as a result of the 
connection of the main scale degrees of the Tonic, the Dominant and the Subdominant, 
with their corresponding fundamental ratios arising from Geometry along with their virtual 
audiovisual projection through the iMuSciCA workbench. 
The richness of human voice harmonics connects the student to the process of analyzing the 
frequency spectrum. The unique identity of each person's voice as he speaks or sings a 
particular musical note is visualized in real time. As highlights of the analysis can be frozen 
at certain times, teachers are able to deepen their approach by linking concepts of the 
frequency spectrum with the chromatic musical scale (figure 3). 
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Figure 3. A frequency-spectrum 3D illustration of a male voice on the left singing C 
natural, and the corresponding chromatic musical scale analysis on the right.  

Figure 3 connects certain areas of the spectrum with the corresponding harmonics and their 
position in the chromatic musical scale (C, C#, D, D#, E, F, F#, G. G#, A, A#, B). The 
“snail” harmonic analysis tool of iMuSciCA (on the right of figure 3) renders in real time 
the male voice that sings the note C (fundamental C3). We observe that the second 
harmonic sounded as the fifth (G4), is also visible.  The circularly highlighted area of ‘E’ 
depicts harmonics which, while present in the human voice, they are missing from the 
harmonics of the monochord string. (This figure should also be compared to figure 6). 
However, the definition of the degrees that define the musical scale has always been the 
subject of study as part of aesthetics, which in turn is a branch of philosophy. 

The compass of the octave 
To understand the deeper meaning of the scale degrees as a result of the harmony of music, 
one needs to explore both the fundamental principles of acoustics and geometry. This study 
has been offered to us by a number of scholars who, from Pythagoreans to the 19th century 
scholars, have defined the European musical culture. European instrumental music has been 
evolved based on the same fundamental principles imposed by the inevitable nature of 
sound. These two principles are the construction of a sounding body on one hand, and the 
laws of physics and geometry that govern it on the other. 
Before we get to examine the chord progressions, a reference to nowadays common 
tempered scale must be part of the first lessons in music. This reference is generally used as 
one of the starting points for understanding harmony. The notes of Do, Re, Mi, Fa Sol, La 
and Si (C, D, E, F, G, A and B) are given to us in their tempered frequency. But when we 
focus on these frequencies it gets obvious, as a characteristic of the tempered scale, that the 
measurement of the higher C6 is not exactly twice the previous one (C5) as seen on figure 
4: 
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Figure 4.   Frequency of the tonic (C) in adjacent octaves using the chromatic scale of the 
tone-wheel and the three-dimensional frequency representation tool.  

 
It is, however, fascinating to study the diatonic tempered scale and its intervals, through its 
connection to the intercept theorem of Thales. Why does the deviation of frequencies from 
their exact double, in the definition beyond the two consecutive octaves, allow us to enjoy 
polyphonic or homophonic music today? How do we perceive the harmony of a song in 
modern western culture and why do we accept the harmonious consonance of the chords 
within a song, or how is our aversion to disharmony explained?  The analysis of the 
proportions, frequencies, lengths and forces that are applied as we transfer our knowledge 
from a theorem of Geometry to the Physics of the string and to the standard Mechanics of 
the string-instruments, reveals to us not only the relevance between the elements of STEM 
but also their connection with Music as sides of the same coin. The fact that each of the 
elements of STEM has already defined human music creation over time, allows us to talk 
about the multiple facets of this coin which depict fundamental concepts of teaching Music 
in both their theoretical and practical dimensions.   

The scale 
The main scale degrees of the tonal harmony: the Tonic (I), the Dominant (V) and the 
Subdominant (IV) are the main pillars upon which every human harmonic creation 
involving sound has been evolved (figure 5). The consonance, that is, whether each sound 
is compatible in its coexistence with another, is the driving force for the study of harmony. 
The proportions of the first integers 1, 2, 3, 4, give us the main scale degrees. These degrees 
are also expressed in Geometry as proportions of line segments. 
 

 



Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | STE(A)M educators & education 

210 

Figure 5. The main degrees and chords of the diatonic scale: Tonic (I), Dominant (V), 
Subdominant (IV) 

This wonderful series of ratios is 1:2 (Tonic-Octave), 2:3 (Dominant-Fifth) and 3:4 
(Subdominant-Fourth). Both the examination of the frequencies that connect them with 
certain notes (C, G and F) and their relation with the geometric proportions that result from 
the division of the line segment into equal parts, imposes teaching by following the 
intercept theorem of Thales. The history of defining the musical intervals that make up the 
musical scale, is a separate chapter in the history of Music, which shaped both the evolution 
of musical instruments and the musical culture of the whole world. The definition of the 
number of tones of the musical scale, that is, how many pitches it consists of, but also the 
precise determination of their intervals, has been the subject of philosophical study for 
philosophers, mathematicians, and physicists (from the Pythagoreans, Plato, Aristotle and 
Aristoxenos to Helmholtz in the 19th century). From the Pythagorean monochord, the 
Hydraulis of Ktesivius (3rd century BC), the viola-organista of Leonardo Da Vinci to the 
modern transverse flute of Theobald Boehm (1794-1881) and the contemporary digital 
composers, the scholars of musical instrument manufacturing followed the evolution of the 
musical scales as dictated by both tradition and science. The reduction of Thales' theorem 
to the experiment of studying the monochord, raises fruitful questions about the intervals 
that construct today's tempered scale, as it highlights the study of Music through the 
Mathematics that govern it and vice versa: the study of Mathematics through the Music of 
which it is an expression.   

The theorem 
The line segment defined by the Geometry & Algebra environment of the platform, allows 
us to start the implementation of Thales' intercept theorem by drawing the line segment. 
Thus expressing the line segment with the ratio 1/1, which coincides with the unit, we can 
parallel it with the string along its entire length. Thus, the frequency produced can be 
considered as the fundamental. In the present study the parameters set in the simulation 
system can be found in table 1: 

 

  Table 1. String characteristics that produce note C 

String 
parameters Value 

Material Steel 

Density 1300 

r (mm) 0.852 

Force (N) 292 

l (cm) 120 

 

By studying the harmonic analysis of sound and color with the snail we can easily observe 
the structure of the harmonics (harmonic column) of which it consists. On the right of 
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figure 6 we can see the visualization of the harmonic column using the ‘snail’. We observe 
the harmonic column of tone (C) produced by a string with a length of 120cm and specific 
characteristics as described in Table 1. The interval of 5th (G) from the fundamental (C) is 
also present as part of its frequencies. 
 

 
 
Figure 6. Illustration of the 3D Virtual Instrument Design environment with the monochord 

in the center and the string characteristics on the left.  
 
By continuing the division, the following ratio arises from the dichotomy. This is the ratio 
1/2 called 'diapason'. Each section of this dichotomy produces the octave of the 
fundamental. This ratio gives us the upper octave tone and the whole compass of the scale 
at the same time. All the tones of the scale within this compass are determined by the ratios 
that follow the next divisions. In other words their position is within this range of 
frequencies defined by the 'diapason' ratio.  As shown in figure 7 (right), the octave C6 
from the fundamental AC (C5), is expressed in tone if we convert one of the equal parts 
AB, ΒC into a monochord string (AB = ΒC = 1/2 ΑC).  
The division into three parts gives us the hemiol ratio 2/3. The string length corresponding 
to this ratio, gives us the tone that is in the 5th interval from the fundamental. On the left 
part of figure 7, we continue the division into three parts (yellow parallels AD, DE, EC), 
and we take 2/3 of the segment AE (or DC). If we transfer this segment into the same 
monochord string, it gives us the interval of 5th (G5) from the fundamental (C5). In the 
same way, at the right part of figure 7, if we transfer the ratio of 3/4 (AE' or D’C) we get 
the interval of the 4th (F). 
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Figure 7. Designing Thales' intercept theorem in the iMuSciCA Geometry & Algebra 

environment.  
 

This division into four parts is the so-called 'epitritos logos' (ratio 3/4). The tone we get is 
produced over the interval of the fourth compared to the fundamental. It is noteworthy here 
to focus on the difference between perfect and imperfect consonances. Each one of the 
frequencies that arise up to this division, that is, the degrees of the Tonic-octave (I', as 
shown on figure 8), the Fifth (V) and the Fourth (IV) can sound together with the 
fundamental Tonic (I, 1/1) giving us perfect consonances.  
 

 

Figure 8. The consonance of the octave generated in the Tone synthesizer and analyzed to 
its harmonics 

 
In the Tone-synthesizer environment we can identify the sinusoidal graphs of the 
frequencies generated, with the consonances as harmonics (or overtones) on the musical 
scale. At least the first two harmonics of any continuous sound of the same pitch can 
substantiate the experiment. In this particular illustration, the harmonic consonance of the 
fundamental C (consisting of the frequencies 131Hz and 262Hz, corresponding to 1/1) with 
its octave (262 Hz and 523Hz, corresponding to 1/2) is evident as they are identified in the 
column of (C). 
The farther away we go on dividing after the octave ratio (1/2), the more the resulting 
intervals (at least for the next divisions) do not perfectly match the original fundamental 
(1/1). With the help of accurate measurements of timbre, and despite the fact that nowadays 
these harmonic resonances in our western culture have been corrected so as to be 



 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
213 

acceptable, we are able to visualize the differences of those frequencies that make 
consonances imperfect. Each student can see the difference as through the Tone synthesizer 
interface this can be represented graphically (figure 9). 
 

 
Figure 9. The dissonance of frequencies by the ratio 4/5 

 

The interval of the 3rd in modern western music is crucial as it defines the minor or major 
chord in today's tonality (figure 10). 
 

 

Figure 10. The intervals of 5th and 3rd form the basic structures of today’s tonality 

The dissonance of frequencies by the ratio 4/5 (E5 = 163 Hz & 327Hz) is evident in the 
form of a frequency-shift away from the expected aligned position of E when they resonate 
with the tonic (C5 = 262Hz & 523Hz). The sound we get is very close to the interval of the 
major 3rd and results from the corresponding ratio 4/5 (consult figure 9). By comparing the 
sounding interval coming from this geometrical ratio with today's acceptable tempered 
interval of the major 3rd, the classroom can debate about the musical perception from 
ancient times until nowadays including the so-called difference of Western and Eastern 
Music. 

On the study of consonances 
From all the possible resonances in the compass of the octave, scholars throughout the 
history of Music have recorded the peculiarities that result from the combination of 
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different intervals. However, it is universally accepted to distinguish between the harmony 
of consonances into perfect and imperfect (Helmholtz, 1895). A thorough study on the 
hearing of a resonance requires the appropriate acoustic sensitivity of the students so as to 
distinguish the details of the frequencies produced. The iMuSciCA platform offers digital 
measuring instruments for this purpose. These values from one measuring instrument can 
not only be captured in real time but also they can be transferred to another instrument in 
order to be studied from another perspective. This process allows for comparable 
measurements and experimentation of sounds produced either by the human voice or by the 
sounds coming from the digital instruments designed in the platform. 
A typical example is the transfer of timbre as it happened from the 3D Instrument Design 
environment (figure 6), to the Tone synthesizer (figures 8 and 9). 
Equally interesting approaches can be developed if the iMuSciCA platform is used to 
explain the so-called Iamblichus narrative. In this narrative the study of the length ratios is 
transferred to the study of the ratios of weight and force. 

Duration and evaluation of pedagogical practices 
During the iMuSciCA pilot program, schools from three countries, Greece, Belgium and 
France, followed the project's learning scenarios in real school conditions. 
The evaluation of the educational approach was carried out over a period of eleven months 
during the two and a half years of the project's lifetime as we can see in table 2.  

  Table 2. iMuSciCA implementation phases and duration  

Implementation 
phases  Months Year 

Phase A October –December  2017 
Phase B1 April – July  2018 
Phase B2 September – December  2019 

 
The ‘modus operandi’ for evaluating the piloting activities of iMuSciCA in Belgium, 
France and Greece consisted of assessment instruments for both teachers and users.  
During the piloting phases teachers had the opportunity to attend workshops and webinars 
that were organized by members of the iMuSciCA consortium. In particular these training 
activities were designed in a way to support teachers in the following: 
 

● Familiarizing with the iMuSciCA Workbench, its Activity Environments and 
Tools of the current version; 

● Re-visiting the Learning Environment, Educational Scenarios and Lesson Plans of 
iMuSciCA (Chaniotakis, E., 2019); 

● Adapting existing and/or developing new Educational Scenarios and Lesson Plans 
and integrating them into the regular Curricula; 

● Preparing and planning the concrete implementation of intra- as well as extra-
mural educational activities. 

 
Apart from the regular schedule of teachers’ training activities that were organized by the 
consortium as part of the project’s professional development activities, Ellinogermaniki 
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Agogi had also organized a six-day-long summer school that took place in July 2018 in 
Greece. In this training event, educators from all around Europe had the opportunity to 
meet and exchange valuable information related to their STEAM experience.   
In all the above training opportunities, teachers went through various series of evaluation 
procedures that were clarified and adapted in a variety of educational contexts. The main 
assessment instruments of iMuSciCA for educators have been the following (Fischer et al. 
2019): 
 

● Summary Evaluation Questionnaire - addressing aspects of Access, Competences, 
Motivation and Experiences (i.e. the A-C-M-E model of e-Inclusion)   

● System Usability Scale (SUS) - an easy to be implemented, yet reliable instrument 
to measure the usability of software and/or systems by users [Questionnaire with a 
Likert Scale from 1 to 5];   

● Interviews or Focus Groups; 
● Classroom Observations; 
● Audio/Video Recordings & Photos as Reflective Tools. 

 
A variety of iMuSciCA scenarios were used to implement the piloting of iMuSciCA. 
Depending on their grade (primary, lower secondary, upper secondary), selected groups of 
students went through specific learning scenarios chosen by their teachers. The three norms 
of implementation can be summarized in the heavy (long term), light (short term) and ‘in 
depth’ that took place mainly in extracurricular context. 
 For the purposes of the project a set of quantitative evaluation instruments were deployed 
in the form of questionnaires. The first one was on ‘Deeper Learning Competencies’ and 
one in ‘Motivation and Attitudes towards Science Learning’. A third one was developed 
independently as the ‘Knowledge Acquisition Test’. The two questionnaires were 
standardized in order to collect the same data in the three piloting countries. On the other 
end the Knowledge Acquisition Test was country specific as different scenarios were 
piloted in the three countries. This quantitative evaluation was complemented by qualitative 
instruments, i.e. class observations and focus groups (Frans et al., 2019).  
As a general remark in the three countries it is evident that the project is in state to 
positively affect the motivation of learners towards science learning and positive 
indications were obtained concerning the deeper learning competencies.  
During the piloting of iMuSciCA the following assessment instruments for students have 
been deployed: 
 

● Deeper Learning Competencies (Part A-B-C) [Questionnaire with a Likert Scale 
from 1 to 5]; 

● Motivation and Attitudes towards Science Learning [Questionnaire with a Likert 
Scale from 1 to 5];   

● Acquisition of Academic Knowledge [Test with false and correct answers; 
performance based assessments];   

● Biometric Assessments i.e. Eye Tracking, Facial Expressions Analysis, Galvanic 
Skin Response (GSR) and Electroencephalography (EEG); 

● Interviews or Focus Groups; 
● Classroom Observations; 
● Audio/Video Recordings & Photos as Reflective Tools. 
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The questionnaires on deeper learning competencies as well on motivation and attitudes 
towards science learning have been standardized for all three piloting countries. The 
knowledge tests were developed country specific as different scenarios were piloted. 
It is also helpful to shed some light on these results coming from the three implementation 
countries Belgium, France and Greece (Fischer et al, 2019):  
 

 
Figure 11. Deeper Learning Competencies at IKSO Hoeselt in Belgium 

 
The combination of deeper learning aspects used to evaluate the iMuSciCA practice is 
thoroughly described above. All selected competences (i.e. cognitive, interpersonal, 
intrapersonal, combination of science education and music) are above the theoretical 
average. It is interesting to observe the results on the combination of science education with 
Music which appears to be rather high.  Similar evaluation result may also be observed in 
France as we see below on figure 12.  
 

 
Figure 12. Deeper Learning Competencies at Collège Jules Vallès in France 
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In the case of Greece, the project grasped the opportunity to draw significant results that 
allowed deeper and longitudinal assessment of deeper learning competences at three 
distinct points of observation as we see in figure 13.  
 

 
Figure 13. Deeper Learning Competencies at Ellinogermaniki Agogi in Greece 

 
 Results on questionnaires “Post Without” mean after teaching without iMuSciCA. “Pre 
With” corresponds to results before lessons with iMuSciCA and “Post With” corresponds 
to results after teaching with iMuSciCA. Again all observable averages are in the positive 
range, the observable results indicate that there is a stable trend in the deeper learning 
competencies of the participating students while learning with STEM with iMuSciCA. The 
main restrictions for Motivation and Attitudes apply equally for deeper learning 
competencies though an increasing trend can be observed in the interpersonal competences. 
But concerning the preferences in teaching Science and Math with Music a significant 
increasing trend is observed. 
On the “knowledge acquisition” field a dedicated paper is about to be released with all the 
details gained as a result of in-school research. 
Qualitative aspects of the evaluation were obtained through open questions in which 
teachers could elaborate their opinions further. In the following bullet-points some 
statements from teachers are cited:  
 

• ‘Thanks to this project I got to discover the STEAM didactics and how to apply it in 
class’. 

• ‘I've learned much about music and physics and gained experience teaching 
STEAM’. 

• ‘The lessons form a complete concept and are properly worked out’. 
• ‘It's certainly a plus for students who already know something about music and to 

tempt/trigger students who don't. To open up science beyond physics, chemistry 
and biology’. 
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Conclusions 
Music plays a significant role in understanding STEAM as a valuable means for teaching 
that leads to innovative inquiry based science education (IBSE). It goes without doubt that 
having Music as the Arts component in STEAM, the implementation practices can be rather 
demanding and challenging. But when these practices are designed in a way that promotes 
collaborative teaching, it becomes obvious that Music plays an important role as a 
facilitator for deeper learning across many STEAM fields i.e. through exploring, asking 
questions, investigating, analyzing and communicating students’ inquiries and findings to 
peers. Most of all by playing the virtual instruments they constructed, students share the 
audible result of their research with others. An overview of the implementation of this 
approach makes us believe that the results are encouraging. 
Both the outcomes on motivation and on deeper learning competencies give indications of a 
positive effect of the iMuSciCA lessons.   
On the contrary to short term interventions, a clear indication has been obtained during long 
term implementations. The experience gained from the project implementation cycles 
showed that the following remarks are necessary to be secured in order for the STEAM 
practice to effect (Fischer et al, 2019): 
 

1. time and possibility to preliminary test the produced material and optimize it 
based on the collected feedback; 

2. a long implementation period in the classroom; 
3. everything should be working smoothly during the lessons; 
4. engaged teachers have a crucial role in bringing iMuSciCA, like any other subject, 

to their students. 

Despite the demanding technical requirements, the results from the iMuSciCA piloting 
were positive. Knowledge acquisition is actively supported by the platform even through 
light interventions while partly significant effects have been observed during a longer 
exposure to iMuSciCA through heavy, in-depth and longer term implementations. It is 
common belief amongst teachers that  iMuSciCA is: 

 
i) helpful to teach STEM; 
ii) increasing the motivation of students; 
iii) useful for the Continuous Professional Development (CPD) of educators; 
iv) supporting the institutional development/learning and organizational innovation 

in schools. 
 

Focus groups with teachers and students highlighted that students interested in music may 
profit more from the solutions of iMuSciCA than the science oriented ones. Especially 
when it comes to haptic and senso-motoric learning it is observed that benefits are 
significant when a platform can support these solutions. It is therefore suggested that these 
encouraging effects and influences should be further explored using larger sample sizes of 
students with special needs across Europe.  
It is true that significant barriers in applying STEAM practices in classroom have been 
identified. Along with the lack of officially established STEAΜ-exclusive hours in school 
curricula, goes the lack of specialized teachers’ training opportunities or even lack of 
institutional support (Fischer et al, 2019). On the other hand, it is evident that teachers 
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witness a verifiable effect concerning the Knowledge Acquisition of students, though 
significant effects on improving deeper learning competencies and changing motivation and 
attitudes of students are only traceable in longer term interventions.  
Technology enhanced learning that engages motion of the human body and spirit along 
with the opportunity to release human creativity through the Arts, will define the future of 
education in the 21st century. Performing arts, and especially Music among them, can be the 
decisive path that paves the way of successfully integrating STEAM in schools.  Digital 
platforms like iMuSciCA can trigger the power of creativity hidden in the human mind to 
understand Sciences and the Arts as part of our lives.  
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1 Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 
Ελλάδας, 

2 Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Γερμανικής Γλώσσας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

Περίληψη 

Μετά από μια ενδελεχή παρουσίαση και συζήτηση των αρχών επιστημολογίας και των 
προβληματισμών που προκύπτουν γύρω από τη διδακτική των επιστημών γενικότερα μέσω μιας 
διδακτικής προσέγγισης STEAM, επιχειρείται η συσχέτιση όλων αυτών με τα εξιστορούμενα στα 
«Οράματα και Θάματα», του Στρατηγού Μακρυγιάννη, από την εποχή της Ελληνικής  Επανάστασης 
στο σήμερα και στο πάντα. Ο σχεδιασμός της προσέγγισης στηρίζεται στην παράλληλη θεώρηση του 
τότε και του τώρα. Διαφαίνονται διαφορετικά προβλήματα προς επίλυση, που όπως αποδεικνύεται, 
μπορούν να λυθούν το ίδιο καλά, κατά τα ιστορούμενα. Η μεθοδολογία προσέγγισης είναι η κατ’ 
αντιπαράθεση ανάλυση εδαφίων του έργου και η επεξήγηση, της πρακτικής αξίας αυτών σε φλέγοντα, 
διηνεκή ζητήματα του νυν και του αεί. Μέσω αντιπαραβολής, τα συμπεράσματα προκύπτουν 
αυτόματα. Η συμβολή του άρθρου έγκειται στη μεταφορά των παρακαταθηκών και διδαχών του 
Στρατηγού Μακρυγιάννη στο σήμερα. Μέσα από το άρθρο, με πρωτότυπο τρόπο, επιτυγχάνεται, μέσω 
παραλληλισμών, ένα δέσιμο της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης STEAM από τη μια και από την άλλη των 
παρακαταθηκών των «Οραμάτων και Θαμάτων» του Στρατηγού Μακρυγιάννη.  

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση STEAM, επιστημολογία, Μακρυγιάννης, «Οράματα και Θάματα», 
αειφορία 

Εισαγωγή 

Με διαπολιτισμικό και επιστημονικό τρόπο, στην Αρχαία Ελλάδα, η ιστορία αρχίζει να 
γράφεται από τον Ηρόδοτο. Στους νεότερους χρόνους, ωστόσο, όσον αφορά τους αγώνες 
του Γένους για την αποτίναξη του Οθωμανικού ζυγού, πατέρας των «ιστορούμενων» θα 
πρέπει να οριστεί ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, όπου μέσα από τα «Απομνημονεύματά» του, 
(Μακρυγιάννης 2003), με απλή γλώσσα παρουσιάζει τα γεγονότα της Ελληνικής 
Επανάστασης. Τα «Οράματα και Θάματα» του Στρατηγού Μακρυγιάννη, (Παπακώστας 
2002), αποτελούν ένα ύστερο σύγγραμμά του, λιγότερο γνωστό, το οποίο φαίνεται 
περισσότερο να κινείται σε χώρους μιας μεταφυσικής θεολογίας. 
Η εκπαίδευση STEAM, ως εκπαίδευση που περιλαμβάνει την επιστήμη – Science, την 
τεχνολογία – Technology, τις τέχνες – Arts και τα μαθηματικά – Mathematics, εκ πρώτης 
όψεως, φαίνεται κάτι το εντελώς άσχετο με την ιστορία, τις αφηγήσεις του Στρατηγού 
Μακρυγιάννη, αλλά και την «περιβαλλοντική εκπαίδευση», ή αλλιώς την «εκπαίδευση για 
την αειφορία» και τις βασικές αρχές που διέπουν αυτήν. 
Με μια προσεκτικότερη όμως ματιά, μπορεί κανείς να διαπιστώσει, ότι τα πράγματα δεν 
έχουν έτσι και όλα αυτά τα φαινομενικά ασυσχέτιστα μεταξύ τους, στην πραγματικότητα, 
έντονα, όλα αυτά συσχετίζονται. 
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Η ιστορία ως επιστήμη, ενδιαφέρεται για την αμερόληπτη παρουσίαση των γεγονότων, 
όπως αυτά έλαβαν χώρα στο παρελθόν. Το «ιστορικό» αυτών. Μια αξία συνεπώς της 
ιστορίας, ως επιστήμης, είναι η «καταγραφική της αξία», όσον αφορά τα γεγονότα του 
παρελθόντος. Μια άλλη αξία της ιστορίας όμως, είναι η χρήση αυτής, τόσο για τα παρόντα, 
όσο και για τα μέλλοντα, δηλαδή, η εκτίμηση τόσο των διαμορφωθεισών καταστάσεων μέσα 
στο παρόν αλλά και η διατύπωση «προβλέψεων» για το μέλλον. 
Στην εκπαίδευση STEAM, ουσιαστικά ο μαθητής προτρέπεται, αφού κατανοήσει μια σειρά 
θεμάτων και εκτιμήσει μια σειρά παραμέτρων για ένα πρόβλημα, να αναλάβει 
πρωτοβουλίες και δράσεις, προκειμένου, βάσει όσων γνωρίζει, αλλά και όσων επιπλέον 
μπορεί να ψάξει να βρει, αλλά και προσωπικά να εκτιμήσει, να βρει τη λύση σε ένα 
πρόβλημα, πολλές φορές μάλιστα με έναν τρόπο ευρηματικό, καινοφανή και πρωτότυπο. 
Η ιστορία, η φιλοσοφία, η θεολογία και πολλές από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές 
επιστήμες, σε αντίθεση ίσως με τις «θετικές» επιστήμες, δεν υπόκεινται στο πείραμα και την 
εργαστηριακή ανάλυση, ως μεθοδολογίες επιστημονικής έρευνας. 
Μπορούν όμως να βοηθήσουν τον μαθητή, μέσω της μεθοδολογίας STEAM, προκειμένου ο 
μαθητής, μέσα από τα όσα μελετά, να μπορεί να επιλέγει και να διαμορφώνει τις δικές του 
επιστημολογίες (epistemologies) και ερμηνείες (hermeneutics) των επιφαινόμενων 
(epiphenomena), σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τον τρόπο προσέγγισης της ευρύτερης 
αλήθειας (phenomenology). 

Πίστεις και δοξασίες 

Η σύγχρονη μεθοδολογία STEAM, κατά την οποία οι μαθητές αναπτύσσουν μια 
πολυεπίπεδη, διεπιστημονική και διαθεματική κριτική σκέψη, μαθαίνοντας διαφορετικά 
μεταξύ τους γνωστικά αντικείμενα και εφαρμόζοντας την αποκτηθείσα αυτή γνώση, προς 
επίλυση πραγματικών προβλημάτων, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, χωρίς υπερβολή, ως η 
ιδανική διδακτική των επιστημών, - ιδιαίτερα των θετικών.  
Σε μια τέτοια άποψη θα συμφωνούσε ίσως και ο ίδιος ο φιλόσοφος επιστημών Karl Popper, 
(Popper 1999) ο οποίος έδινε έμφαση στην ανάπτυξη της ικανότητας του ανθρώπου να 
επιλύει προβλήματα. Όμως, ο Karl Popper, ως ο «Αϊνστάϊν της επιστημολογίας», πέρασε 
στην ιστορία των επιστημών για τα “refutations” του, δηλαδή τις «αμφιβολίες» - «αρνήσεις» 
του, όσον αφορά τις «υπό εξέταση», αλλά και τις «εδραιωμένες» επιστημονικές θεωρίες.  
Η συνεισφορά του στην επιστημολογία ήταν τεράστια, ακριβώς γιατί στις ανθρωπιστικές 
και κοινωνικές επιστήμες, η έλλειψη των εργαστηριακών μεθόδων και μεθοδολογιών των 
θετικών επιστημών, απετέλεσε σοβαρό λόγο  αμφισβήτησης του κύρους της ορθότητας των 
θεωριών. Πραγματικά, είναι τεράστιο το πρόβλημα σε μια επιστήμη, το να κτίζονται 
θεωρίες, πάνω σε λανθασμένες βάσεις, δίνοντας τελικά λανθασμένα συμπεράσματα. 
Οι Parusnikova & Cohen (2009:335) αναφέρουν ότι η αγάπη του Popper για την αλήθεια 
είναι κάτι παραπάνω από μια απλή μεταφορά και ότι το πιστεύω του Popper είναι μια 
απόπειρα συμπερίληψης των κεντρικών ηθικών αντικειμένων πίστης (credo). Η πίστη αυτή, 
ως credo, όπως αναφέρει η Tippett (2006:24), αποτελεί για τον ίδιο τον Einstein, έναν τρόπο 
σκέψης, τουλάχιστον σε αναφορά στο απόφθεγμά του ότι «Δεν πιστεύω ότι ο Θεός παίζει ζάρια 
με το σύμπαν», (“I do not believe that God plays dice with the universe”). 
Η πίστη του Στρατηγού Μακρυγιάννη, δεν έμοιαζε στην πίστη, την επιστημονική του 
Popper. Ήταν αυτή μια πίστη θεόσταλτη, μια πίστη, που ίσως ούτε η ίδια η επιστήμη δε θα 
μπορέσει ποτέ να εξηγήσει:  
«Πρώτα ήταν ως σύγνεφο, ύστερα βλέπω την παντοδυναμίαν του και τον Χριστόν, την Θεοτόκον και κάμοσους 
αγίους- να σας παραστήσω την λάψην αυτείνη, δεν μπορώ. Τότε μου λένε: Το φως της Ορθοδοξίας αρκετά φέγγει 
συγκολλημένο εις τον σταυρόν, καρφωμένο, ματοκυλισμένο, όστις έχει πίστη, από τον γκρεμνόν σώνει, όστις πίστη 
δεν έχει, τσακίζεται και συντρίβεται δια πάντα. Αυτό μου το λέγει ληνικά, ακούγω αυτό, με πιάνει φόβος, κόντεψα να 
μείνω ξερός-αναλήφτη.» (Παπακώστας 2002) 
Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, δεν υπήρχε περίπτωση να άντεχε και να κατάφερνε τα όσα 
πρόσφερε στον Αγώνα, έχοντας μάλιστα πληγωθεί θανάσιμα, εάν δεν αντλούσε δύναμη από 
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το Θεό και από την αγάπη του για την πατρίδα και το δίκαιο επαναστατικό αγώνα της κατά 
της σκλαβιάς της Τουρκοκρατίας, έναν Αγώνα ο οποίος κατά τον Μακρυγιάννη ήταν 
θέλημα Θεού: «...και μου λέγει ο ίδιος ο Χριστός τρεις φορές: Γιάννη, σε γιάτρεψα και δεν έχεις 
τίποτας πόνο εις το εξής, και μην πικραίνεσαι και τίποτας δεν μπορεί να σου κάμει κανείς...» 
(Παπακώστας 2002)  
Οι πίστεις και δοξασίες του Μακρυγιάννη, είχαν τρία στοιχεία (Χατζηνικολάου 2012):  
Το πρώτο στηρίζονταν σε αρχές παρόμοιες με τις ακόλουθες: «Ἀδελφοί, στήκετε ἐν τῇ πίστει, 
ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε» (Α΄ Κορ. ιστ΄ 13) και «Εἰ ὁ Θεὸς μεθ’ ἡμῶν οὐδεὶς καθ’ ἡμῶν» 
Το δεύτερο στοιχείο είχε μέσα του τη διάσταση του δικαίου, το οποίο αγαπά ο Θεός: 
«Τὰ γὰρ ἔθνη καὶ οἱ βασιλεῖς οἵτινες οὐ δουλεύσουσί σοι ἀπολοῦνται» (Ἠσ. ξ΄ 12), στο οποίο ο 
Στρατηγός Μακρυγιάννης πιστεύει και για το οποίο αναφέρει τα εξής: «…ο Θεός είναι δίκιος 
κριτής και ας τους κρίνει κατά τα έργα τους και σπλάχνα τους, και μικρούς και μεγάλους ανθρωποφάγους, οπού  
τρώνε ζωντανούς την ανθρωπότη και σήκωσαν την δοξολογίαν από τον πλάστη του παντός και από την βασιλείαν 
του και λατρεύουν τα έργα του διαβόλου, του αφεντός τους, οπού τους έχει βουλωμένους…». (Παπακώστας 
2002)  
Το τρίτο στοιχείο, εμπεριέχει την αειφορία: «φυλὴ ἀνόμων ἐρημωθήσεται» (Σοφ. Σειρὰχ ιστ΄ 4). 
Η ανομία δηλαδή, επί της γης, δεν είναι δυνατό να διατηρηθεί στο διάβα του χρόνου, 
ακριβώς γιατί αυτο-αναιρείται. Αυτό φέρνει στο νου την άποψη ότι όσοι πράττουν τα 
άνομα, ακόμα και εάν δεν τιμωρούνται για τις αμαρτίες τους, στο διάβα του χρόνου, 
τιμωρούνται από αυτές. Τα αποτελέσματα μάλιστα των κακών πράξεων, έχουν δυσμενή 
αποτελέσματα ακόμα και στο μέλλον. Αυτό αποτελεί ακρογωνιαία πίστη του Μακρυγιάννη. 

STEAM, επιστημολογία, διδακτική και εσωτερίκευση της γνώσης 

Το καθιερωμένο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διδασκαλία των 
θετικών επιστημών, σε μεγάλο βαθμό, παρουσιάζει τις βασικές επιστημονικές αρχές, με έναν 
αποστασιοποιημένο, έντονα ντετερμινιστικό και απόλυτο τρόπο· (ιδιαίτερα όταν οι 
προσεγγίσεις μιας STEAM διδακτικής δεν εφαρμόζονται στην πράξη). Αυτό δεν είναι ίσως 
τόσο κακό, όσον αφορά την κατανόηση και απομνημόνευση από τους μαθητές ενός φυσικού 
νόμου. Ούτως ή άλλως, έτσι έμαθαν θετικές επιστήμες, γενεές ολόκληρες μαθητών. Είναι 
όμως ένας πτωχός τρόπος εκμάθησης, ακριβώς γιατί ο μαθητής, ακόμα και μετά τη μάθηση, 
παραμένει εσωτερικά «αποστασιοποιημένος» από ό,τι έμαθε, ακριβώς γιατί δεν 
«εσωτερικοποιεί» το διδαχθέν, με την έννοια της εσωτερικής, νοητικής αλλά και 
συναισθηματικής συμμετοχής του στο διδασκόμενο και της συνταύτισης της νόησης και του 
εσωτερικού συναισθήματός του, με το διδαχθέν. Η διδασκαλία STEAM (εφόσον ο μαθητής 
παίρνει πρωτοβουλίες και εφαρμόζει επιστήμη), όπως και η βιωματική μάθηση (λόγω της 
έμπρακτης και της δια ζώσης  συμμετοχής του μαθητή σε μια διδακτική δραστηριότητα), 
βοηθούν σε αυτήν την εσωτερικοποίηση του διδασκόμενου αντικειμένου,  (με την έννοια της 
δημιουργίας «παραστάσεων»). Τίθεται όμως, ακόμα και εδώ, το ερώτημα, εάν κάτι τέτοιο 
είναι επαρκές, εφόσον παραμένει άγνωστο, το εάν τελικά η ίδια η «εκμάθηση» από τον 
μαθητή, τελικά, «συνάδει» με τα «εσωτερικά» του «πιστεύω», τόσο τα «νοητικά», όσο και τα 
«συναισθηματικά». 
Όπως ο Willis (2007:100) αναφέρει, στις κοινωνικές επιστήμες και ιδιαίτερα στην 
εθνογραφία, η επιστημολογία τους, de facto διακρίνει τη συμμετοχή, ή όχι του ερευνητή, ως 
μέρος του ιδίου του ερευνούμενου, περιγράφοντας δύο κόσμους: τον emic – κατά τον 
οποίον ο ερευνητής θεωρεί τα πράγματα μέσα από τα μάτια των μελών της κουλτούρας που 
μελετάται και τον etic – κατά τον οποίον θα λέγαμε ότι ο ερευνητής αποστασιοποιείται, 
χρησιμοποιών εξωσυστημικά ερευνητικά εργαλεία και δομές. Έτσι λοιπόν, τελικά, η στάση 
του εκπαιδευόμενου, ως προς το αντικείμενο εκπαίδευσης, είναι σχετική με την προσωπική 
του τοποθέτηση σε αυτό, τουλάχιστον όταν επιτυγχάνεται μια ενδελεχής γνώση του υπό 
μελέτη αντικειμένου. Με τη λογική αυτή, εάν δεν υπήρχε η τοποθέτηση του ιδίου του 
Αϊνστάϊν, ως προς το νόμο του Νεύτωνα, τότε ίσως ποτέ και να μην είχε διατυπωθεί η 
θεωρία της σχετικότητας από αυτόν. 
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Μαθητής και μάθημα, ερευνητής και ερευνούμενο, αποτελούν ένα δίπολο, στο οποίο η 
εσωτερική τοποθέτηση του μαθητή και του ερευνητή, ως προς το διδασκόμενο, αλλά και ως 
προς τα πιστεύω του, αποτελούν τελικά κάτι που επηρεάζει εκ βάθρων την ίδια τη μάθηση 
και το ίδιο το ερευνητικό αποτέλεσμα. Αρκεί να σκεφτεί κανείς το ρητό του Αρχιμήδη: «Δῶς 
μοι πᾶ στῶ καὶ τὰν γᾶν κινάσω». 
Από μια άλλη άποψη, ο Krishnamurti (1981) ως προς την ανακάλυψη της γνώσης από τον 
μαθητή, πιστεύει ότι χρέος του διδασκάλου είναι αποκλειστικά και μόνον το να του 
παρουσιάζει τα πράγματα «ως έχουν», δηλαδή την Αλήθεια, («αυτό που είναι» - “what it is”), ή 
τις όποιες εκφάνσεις αυτής. Εναπόκειται στο μαθητή να επιλέγει κατόπιν την αλήθεια που 
αυτός κρίνει είτε περισσότερο σωστή, ή περισσότερο κοντά στη δική του ερμηνευτική των 
πραγμάτων. Έτσι, ο μαθητής μπορεί πληρέστερα να «ενστερνιστεί» την αλήθεια, όχι ως μια 
άνωθεν επιβαλλόμενη αλήθεια, ούτε καν με την «πειθώ», αλλά ως συμπέρασμα προσωπικής 
έρευνας, τόσο όσον αφορά τη «λογική», όσο και το «συναίσθημα» που το διδασκόμενο 
αντικείμενο τελικά προσφέρει στον μαθητή.  
Σε μια τέτοια προσέγγιση της επιστήμης και της διδακτικής, μπορεί να βοηθήσει η 
εκπαίδευση STEAM, τόσο όσον αφορά τις «πρακτικές» θετικές και τις εφαρμοσμένες 
επιστήμες, όσο και τις περισσότερο «θεωρητικές», τις κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές. 
Αξίζει, πριν κανείς προχωρήσει παρακάτω, για προβληματισμό, να σταθεί σε δύο σημεία 
του συγγράμματος του Krishnamurti (1981:65,85), στα οποία εμφανίζεται ακριβώς «αυτό που 
είναι», “what it is”:  
Στο πρώτο, (ibid:65), κατά την προτεινόμενη διδακτική, ο μαθητής, θα πρέπει να μην ξεχνά 
«τη μεγάλη εικόνα». Θα πρέπει να θυμάται το χρέος του, ότι αποτελεί ο μαθητής ο ίδιος και 
η μάθησή του, κομμάτι αυτού του κόσμου και πως είναι και ο ίδιος ο μαθητής υπεύθυνος για 
ό,τι ζει ως εμπειρία. Επισημαίνεται τέλος στο μαθητή, ότι εάν είναι η κοινωνία, ως ιστορικό 
γίγνεσθαι να κινηθεί προς κάτι το θετικότερο, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον μέσα από τη 
σωστή εκπαίδευση. 
Στο δεύτερο (ibid:85), γίνεται αναφορά στους διδασκάλους, οι οποίοι πολλές φορές 
αισθάνονται σε άγχος. Το άγχος αναφέρει, δεν προέρχεται από τις περιστάσεις που 
αγχώνουν, αλλά από το να μην ξέρει κανείς, το τι πραγματικά θα πρέπει να πράξει.  
Η όποια πιθανή αβεβαιότητα από τη μεριά του διδασκάλου, είναι τραγική από τη μεριά του 
μαθητή, ακριβώς γιατί ο μαθητής, περισσότερο και από τη μεταλαμπάδευση της ίδιας της 
γνώσης, για τη γνώση, ανάγκη έχει την ψυχολογική υποστήριξη του διδασκάλου. Ο 
μαθητής έχει ανάγκη δηλαδή, όχι μόνον από τη λήψη της γνώσης, αλλά και της σοφίας, 
δηλαδή της εκμάθησης της ορθής στάσης απέναντι σε γεγονότα και σε συνθήκες, αναφορικά 
με ένα πρόβλημα. 
Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, όπως διαφαίνεται μέσα στα «Οράματα και Θάματά» του, όχι 
μόνον εσωτερικεύει τη δική του επιστημολογία για τα εκ Θεού προστατευόμενα δίκαια του 
Αγώνα των Ελλήνων, από όπου και εάν αυτά βάλλονται:, 
«Αφού έβλεπα όλη αυτείνη την εσπλαχνίαν του Θεού και της βασιλείας του, οπού αγωνίζεται νύχτα και ημέρα να 
σώσει εμάς από την τρέλια μας και διοτέλεια μας και από την απιστία μας, τους στραβοραγιάδες, τα κωλόπανα των 
Τούρκων και οπαδών τους, θέλει να μας λευτερώσει από αυτούς και από την τυραγνίαν τους και κοπιάζει και θυσιάσει 
η Θεία Πρόνοια και ανασταίνει τους πεθαμένους και τους ζωντανεύει, μας κάνει εκλαμπρότατους, μας κάνει 
εξοχότατους, μας κάνει γενναιότατους, μας ξεσκλαβώνει πατρίδα και θρησκεία να γένομεν έθνος ανεξάρτητον, να 
ζήσουμεν ως  άνθρωποι εις το εξής...» (Παπακώστας 2002), 
αλλά επιπλέον, συνταυτίζεται με αυτά, στο βαθμό που τα κάνει μια δική του 
πραγματικότητα, η οποία «τρέχει» παράλληλα στην περιρρέουσα «αληθινή» 
πραγματικότητά του,  πολλές φορές, υπερκεράζοντας αυτήν με μυστηριακό, υπερβατικό 
τρόπο: «Τότε από τον ουρανό κατεβαίνει ένα φως ως τριχιά και βαστόμουν, ότ' ήμουν απάνω εις την 
κορφή, να μην πέσω, τότε τσακίστηκαν και φύγαν και γλίτωσα.» (Παπακώστας 2002) 

Τα «Οράματα και Θάματα» του Στρατηγού Μακρυγιάννη και τα «οράματα και 
θάματα» των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων του σήμερα 
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Ο σχολιαστής, Παπακώστας (2002), στο «Οράματα και Θάματα» του Στρατηγού 
Μακρυγιάννη, αναφέρεται αρχικά στο άλλο βιβλίο του Μακρυγιάννη, τα 
«Απομνημονεύματα», στο οποίο όπως λέγει, περιγράφεται «το ιστορικό» του αγώνα. Τα 
«Οράματα και Θάματα», η διάσωση αυτού του συγγράμματος στο σήμερα, κατά τα 
εξιστορούμενα όχι από το Μακρυγιάννη, αλλά από τους μετέπειτα, αποτελεί όλο αυτό, 
κυριολεκτικά, ένα «άφραστο θαύμα» από μόνο του. Το χειρόγραφο είναι δυσανάγνωστο, 
γιατί ο Μακρυγιάννης στη ζωή του δεν είχε την πολυτέλεια να πάει σχολείο, και όσα 
γράμματα τα έμαθε, τα έμαθε με πολύ προσωπικό του κόπο, «από εδώ και από εκεί», όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται. 
Ο Μακρυγιάννης βέβαια τα «Οράματα και Θάματά» του, τα έγραψε σε προχωρημένη 
ηλικία. Δεν είχε τη γνώση του σχολείου, είχε όμως την πείρα της ζωής. Δεν έβλεπε τα 
πράγματα της ζωής με το κοφτερό μάτι του επιστήμονα, τα έβλεπε όμως μέσα από ακραία 
βιώματά του, τα οποία, όπως αναλυτικά κουβεντιάζει στο βιβλίο του αυτό, τόσο κοντά 
πολλές φορές ακούμπησαν το θάνατο. 
Μπορεί να μην είναι δόκιμη η σύγκριση ενός σημερινού αριστούχου μαθητή της εποχής του 
διαδικτύου και των διδακτικών STEAM, με τα χρόνια της παιδείας του Μακρυγιάννη, 
όμως, πιστεύουμε, ότι θα ήταν επιτρεπτό να ειπωθεί, ότι στο σήμερα, ο αριστούχος μαθητής 
επιτυγχάνει να οράται τον κόσμο με τα μάτια του πνεύματος, όσο και ο Μακρυγιάννης στο 
τότε, με τα μάτια της ψυχής του, μόνο που ο μαθητής σκέπτεται μόνο, τουλάχιστον αρχικά, 
ενώ ο Μακρυγιάννης νιώθει, βιώνει και μέσα από αυτό το βίωμα, βγάζει το νόμο και τη 
θεωρία για το τι θα πρέπει να κάνει στη ζωή του, παρακαλώντας μάλιστα τον Κύριο, να τον 
βοηθήσει στην κρίση του: 
«Τα όσα έβλεπα μόνος μου και αξιώθηκα, και όσα μου λένε, περικάλεσα τόσες νύχτες και ημέρες την Θεοτόκο και 
τους αγίους με δάκρυα καυτερά και έκανα την αμαρτωλή μου μετάνοια να με φωτίσουν και να μου δώσουν την άδεια 
και να με φωτίσουνε, αν είναι η αγαθή θέληση του Χριστού και της βασιλείας του, να τα γράψω, και να με φωτίσει 
να γράψω μόνον την αλήθεια, ότ' είμαι άνθρωπος και είμαι υποκείμενος εις λάθη, και αν μην βαρύνω την αμαρτωλή 
μου ψυχή και τα θεία και απατήσω και τους ανθρώπους.» (Παπακώστας 2002)  
Ο σημερινός μαθητής, ίσως μπορεί να αισθάνεται υπερήφανος όταν επιτυχώς ολοκληρώνει 
στον υπολογιστή του μια δύσκολη ενότητα STEAM και ίσως έχει επιλύσει και ένα δύσκολο 
θεωρητικό επιστημονικό πρόβλημα, όμως, ίσως διαβάζοντας τα γραφόμενα του 
Μακρυγιάννη, να αδυνατεί να καταλάβει αυτό το «θεολογικό παραλήρημα» του 
συγγραφέα: 
«Και ο Χριστός και η Θεοτόκο ήρθαν εις το σπίτι με όλους τους αγίους. Τότε άρχισα και φωτίζομαι και μόνος μου, 
και βλέπω πάντοτες και εις την αμαρτωλή μου προσευχή, καθώς είναι οι εικόνες της Αγια-Τριάδος, του Χριστού, της 
Θεοτόκος και των αγίων εις την εκκλησίαν, όταν κάνω την αμαρτωλή μου προσοχή, βλέπω πάντοτες, καθώς είναι οι 
εικόνες, και τα χέρια του Παντοκράτορος και όλων με ευλογούν΄, και ευτύς γίνεται ένας ίσκιος μεγάλος και γεμίζει 
όλος ο οντάς, οπού 'ναι εικόνες...» (Παπακώστας 2002) 
Ο Μακρυγιάννης, σε αυτό του το βιβλίο, μερικές φορές, φτάνει στο σημείο, όχι μόνον να 
οράται, αλλά και να συνδιαλέγεται με τους Αγίους, αναγνωρίζοντας μάλιστα, κατά 
περίπτωση, την ευεργεσία σε αυτόν, την οικογένειά του και τον Αγώνα, του κάθε Αγίου 
χωριστά, όταν Αυτός τον σώζει σε κάθε στιγμή της ζωής του. 
Εάν ο Στρατηγός Μακρυγιάννης μπορούσε στην εποχή του να «δει» στην Ελλάδα του 
σήμερα, με όλα αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, από τη 
μια θα θαύμαζε, βέβαια, την πρόοδο των επιστημών, όμως, από την άλλη, σίγουρα θα 
τρόμαζε κιόλας! Ίσως να αισθανόταν ο Στρατηγός Μακρυγιάννης βλέποντας το σήμερα, 
(και μάλιστα σε χρόνους κορυφούμενης επιδημίας κορονοϊού), σαν τον Κοσμά τον Αιτωλό, 
όταν αυτός διετύπωσε, (όπως ο Σάκκος (2021) αναφέρει), την προφητεία του υπ’ αριθμό 116, 
πως: «Θὰ βγοῦν πράγματα ἀπὸ τὰ σχολεῖα ποὺ ὁ νοῦς σας δὲν φαντάζεται»! Πράγματι, για τους 
Έλληνες της Επανάστασης του 1821, σήμερα, διακόσια χρόνια μετά το «κρυφό σχολειό», θα 
πρέπει να φαίνονταν ασύλληπτο, τα Ελληνόπουλα, υπό την απειλή μιας παγκόσμιας 
πανδημίας «κορονοϊού» να δύνανται να κάνουν μάθημα, με δασκάλους μέσα από μηχανές, 
σε εποχές που και για αυτές ο Κοσμάς ο Αιτωλός προφήτευε, (στον Άσσο της Κεφαλληνίας), 
(Σάκκος (2021)), την προφητεία υπ’ αριθμό 118, (η οποία φυσικά αναφέρεται στο διαδίκτυο, 
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η συμβολή του οποίου στην υλοποίηση στην πράξη της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης STEAM 
είναι καθοριστική): «Θαρθῆ καιρὸς ποὺ θὰ ζωσθῇ ὁ τόπος μὲ μιὰ κλωστή»… 

Η δυνητική συμβολή των «Οραμάτων και Θαμάτων» του Στρατηγού 
Μακρυγιάννη στην τεχνολογικά απογειωμένη, «εξ’ αποστάσεως 

τηλεκπαίδευση» του σήμερα και ο καταλυτικός ρόλος της εκπαίδευσης για την 
αειφορία 

Ο ευσεβής αγωνιστής Μακρυγιάννης, ως δεύτερος πατέρας της ιστορίας, των νεοτέρων 
χρόνων, εάν σήμερα τα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο ακόμα κονταροχτυπιούνται στα 
τμήματά τους των επιστημών αγωγής, (Pearson 2008), σχετικά με το κατά πόσον η έρευνα 
γύρω από θέματα «ηθικής» (τόσο με την έννοια του “ethics”, όσο και με την έννοια του 
“morals” είναι κάτι το «ερευνήσιμο»), ή όχι, στην αρχαία Ελλάδα, το ζητούμενο αυτό, στην 
επιστήμη της αγωγής, επιλύθηκε από παλαιά και με τρόπο διεξοδικό, που δεν επιτρέπει 
αμφισβήτηση: «πᾶσά τε ἐπιστήμη χωριζομένη [247a] δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, 
οὐ σοφία φαίνεται.» (Πλάτων 2021) 
Πράγματι, εάν σήμερα ζούσε ο Στρατηγός Μακρυγιάννης και ρωτούνταν για τα γράμματα 
που τα παιδιά μαθαίνουν στα σχολεία, πέρα από την εξύμνηση της σημασίας του 
συντάγματος της ελευθερίας του πολίτη μέσα σε μια ελεύθερη πολιτεία, θα ενδιαφέρονταν 
κυρίως για την καλλιέργεια της αγάπης των νέων για την πατρίδα, την οικογένεια και τη 
θρησκεία. Είναι πραγματικά συνταρακτικό ότι το αρχαιοελληνικό «όμαιμον τε και 
ομόγλωσσον, και ομόθρησκον / ομότροπον» του Ηροδότου (2021α: 8.144.2), (2021β:144), υπήρχε 
εντυπωσιακά αμιγές και ζωντανό στο μυαλό και στην καρδιά του Στρατηγού Μακρυγιάννη.  
Η ίδια η ιστορία των «Οραμάτων και Θαμάτων», ως σύγγραμμα,  αναφέρει, ότι το αντίτυπο 
που διασώθηκε, (Παπακώστας 2002:37), αναγκάστηκε η οικογένεια Παπακώστα, την κατοχή 
να το πουλήσει «για ποσό με μεγάλη ονομαστική αξία, που δεν έφτανε όμως για 100 δράμια λάδι». 
Και όμως το βιβλίο αυτό διασώθηκε και έφτασε μέχρι τις ημέρες μας, ως μια μεγάλη 
παρακαταθήκη του Στρατηγού Μακρυγιάννη, για το έθνος, για όλους εμάς, τους 
σύγχρονους. Έτσι, η «αλήθεια» κατάφερε να επιβιώσει και να λάμψει. Πράγματι, οι μαθητές 
στα σχολεία, το πρώτο που θα πρέπει να διδάσκονται να αγαπούν, αλλά και να ερευνούν 
είναι η αλήθεια, η αλήθεια ακόμα και ως επιθυμία του Στρατηγού Μακρυγιάννη για εμάς 
εδώ τους σύγχρονους. Είναι θαυμαστό, ο Μακρυγιάννης, άνθρωπος αυτός αγράμματος, να 
τα έχει γράψει από τότε, όλα αυτά, για εμάς, μεριμνώντας για την τύχη μας, στο σήμερα, 200 
ολόκληρα χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση. Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, όλα αυτά 
που έγραψε, δεν τα έγραψε για να «προβληθεί», ως «συγγραφέας», όπως ίσως άσκοπα θα 
έπραττε ένας σημερινός μαθητής, «για να πάρει έναν καλό βαθμό», για τον εαυτό του, αλλά 
τα έγραψε, με αγωνία, για τα μετέπειτα της δικής του ζωής, τα έγραψε «για τα μελλούμενα», 
ως προσφορά σε εμάς εδώ τους σύγχρονους, τα έγραψε για να μη χαθεί η Αλήθεια. Η 
Αλήθεια, ως και η ίδια η λέξη το λέει, α στερητικό + λήθη, το μη ξέχασμα του χρόνου, των 
αιώνων, τα έγραψε τα «Οράματα και Θάματά» του ο Μακρυγιάννης, για να μείνει το 1821 
και οι αγώνες των ηρώων του σε εμάς, πάντα μνήμη άσβεστη, μνήμη «αληθής» και ως εκ 
τούτου και μνήμη «αειφόρος» στο νου και στην καρδιά τη δική μας, αλλά και των μαθητών 
του Έθνους που σπουδάζουν. Μέσα από τις σπουδές, των γεγονότων του 1821, η «α-λήθεια» 
του χρόνου συντηρείται και η επιβίωση αυτής εις το διηνεκές, οδηγεί σε μία «αειφορία». 
Έτσι ακριβώς, μέσα από αυτήν την οπτική γωνία ανάλυσης και θεώρησης των πραγμάτων, 
το επιχείρημα της συγγραφής των βιβλίων του Στρατηγού Μακρυγιάννη, ήταν από μόνο 
του, μια ολοκληρωμένη πράξη αειφορίας, μια πράξη της οποίας τα κίνητρα σήμερα ίσως 
λίγοι κατανοούν  πραγματικά. Ο Μακρυγιάννης, ως συγγραφέας, έβλεπε πολύ μπροστά 
από την εποχή του. 
Η έννοιες της αλήθειας και της αειφορίας αποκτούν ένα τεράστιο ειδικό βάρος μέσα από τα 
λεγόμενα του Στρατηγού Μακρυγιάννη, ο οποίος μέσα του, γράφων, γνωρίζει, πως τα λόγια 
του αυτά που αποτυπώνει στο χαρτί, θα καταφέρουν να ζήσουν, ακριβώς γιατί μιλούν την 
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ίδια τη γλώσσα της Αλήθειας, η οποία λάμπει πάντοτε σαν το λαμπερό ήλιο («ουδέν κρυπτόν 
υπό τον ήλιον»), για την Αλήθεια μάλιστα διαβεβαιώνει και τον ίδιο τον αναγνώστη του, 
λέγων επακριβώς (Παπακώστας 2002:41): «και αν λέγω ψέματα, αυτός ο Θεός και η βασιλεία του 
ας με κάμει στάχτη και κορνιαχτό, αν είμαι απατεώνας». Τόση σημασία έδινε ο Μακρυγιάννης 
στην αλήθεια και τέτοια υψηλή πίστη είχε, ότι αφού έλεγε την αλήθεια, όσα έγραφε δε θα 
χάνονταν, αλλά το αντίθετο ίσως, θα αποτελούσαν φωτεινό φάρο γνώσης για όλους του 
επόμενους. Είναι αδύνατο να υπάρξει αειφορία, «άνευ αλήθειας».  
Ένα στοιχείο, στο οποίο θα πρέπει κανείς, με πολύ περίσταση και ευλάβεια να σταθεί, στα 
«Οράματα και τα Θάματα», το οποίο μάλιστα επαναλαμβάνεται στο σύγγραμμα σε πολλά 
κεφάλαια και εδάφια, είναι η αυτοταπείνωση του Μακρυγιάννη μπροστά στα Θεία, με τα 
οποία συνομιλεί, η οποία θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, όσον αφορά την 
αγωγή, την οποία οι νέοι θα πρέπει να λαμβάνουν και σε αυτό θα πρέπει με πολύ 
προβληματισμό η εκπαίδευση STEAM να σταθεί, προκειμένου να κερδηθεί, όχι μόνον το 
πνεύμα, αλλά και η καρδιά και η ψυχή του εκπαιδευόμενου: 
«Αφού έβλεπα τόσα θάματα και την μεγάλη εσπλαχνίαν του Θεού και της βασιλείας του και την νεκρανάστασην την 
μεγάλη οπού΄καμε και κάνει σε μέναν, τον χειρότερό του απ'ούλο του το πλάσμα, και σε όλη μου την οικογένειαν και 
σε κείνους οπού'ρχονται εις το σπίτι τους, τότε δεν έχω άλλο να προσφέρω ο αμαρτωλός, μόνον να κάνω την 
αμαρτωλή μου προσευκή νύχτα και ημέρα και να περικαλώ να μου δώσει σπλάχνα καλά, να δυνηθώ να δοξάζω και να 
ευκαριστήσω την παντοδυναμίαν του και την βασιλείαν του, τους ευεργέτες, τους σωτήρες της ματοκυλισμένης μας 
πατρίδος και θρησκείας και όλων των δυστυχισμένων, αδυνάτων, ορφανών, και μένα του σκλάβου του και όλης μου 
της οικογένειας μου, οπού ήμασταν χαμένοι τόσες βολές και μας έσωσε και μας ανάστησε.» (Παπακώστας 2002) 
Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, εάν είχε την ευκαιρία να πάει σχολείο, με τη δίψα για 
γράμματα που τον διακατείχε, σίγουρα, ιδιαίτερα σε μια εποχή με τέτοιες διδακτικές και 
μαθησιακές δυνατότητες σαν τη δική μας, θα είχε προοδεύσει, ακόμα και σε καθεστώς εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης και τηλε-διδασκαλίας. Από την άλλη, ακόμα και για έναν καλό 
μαθητή του σήμερα, τα γραφόμενα στα «Οράματα και Θάματα» του Μακρυγιάννη, μπορεί 
να είναι είτε δυσνόητα, είτε παρανοϊκά, ή και παράλογα. Ο μαθητής, μπορεί να έχει την 
απόλυτη πίστη στην επιστήμη που διδάσκεται. Ο Μακρυγιάννης την είχε στο Θεό. Ο 
μαθητής, αγωνιά για το παρόν του και για το μέλλον του. Ο Μακρυγιάννης αγωνιά για το 
παρόν και το μέλλον του Γένους. Το μέλλον, είναι σε όλους άγνωστο, αντικειμενικά, όμως, 
έρχεται και ο Κοσμάς ο Αιτωλός, στην προφητεία του υπ’ αριθμό 54, να πεί: «Τὸ κακὸ θὰ σᾶς 
ἔρθῃ ἀπὸ τοὺς διαβασμένους». (Σάκκος 2021). Γιατί το έγραψε αυτό; 
Ο Μακρυγιάννης, στην εποχή του, τους φοβούνταν τους «διαβασμένους», οι περισσότεροι 
από τους οποίους ήταν ξένοι, ή είχαν σχέση με τους ξένους, σπουδαγμένοι στα εξωτερικά:  
«ο πρώτος μου ο όρκος και με τους πληρεξούσιους οπ' όρκισα ένα μέρος να είμαστε σύνφωνοι δια την πατρίδα μας 
και θρησκεία μας και μακριά απ' άλλους ξένους ή αγορασμένους από αυτούς, όλα αυτά μου τα 'καναν το ανάποδον, 
τους χτύπησα και εγώ εις τις φημερίδες, και αυτά τα 'καναν δια να γυρίσουνε την οργή του βασιλέως αναντίον μου, 
να τον φάνε αυτείνοι με την ξένη συντροφιά τους». (Παπακώστας 2002) και  
«και οι ξένοι είχαν ολέθριους σκοπούς δια την πατρίδα μας και θρησκεία μας και είχαν και όλα τα μέσα στείλει να 
γίνει αυτό, εξαιτίας το σαράντα άλθρο της θρησκείας, και ανακατέψαν όλη την μηχανή με την πλέον δολέρή 
επιμέλεια, και εργαζόταν οι πρέσβες και οι οπαδοί τους νύχτα και ημέρα, και οι δικοί μας οι πουλημένοι, και ήμασταν 
εις τον κίντυνον, τότε βλέπω εις τον ύπνο μου ένα λιοντάρι με μιαν μεγάλη ουρά, ήθελε να μας φάγει, και με την 
ουρά του μας τύλιγε και μας πήγαινε εις το σώμα του να μας ρουφήξει». (Παπακώστας 2002) 
Φοβόταν ο Μακρυγιάννης τους ξένους και τους διαβασμένους, όχι λόγω ρατσισμού, αλλά 
γιατί πίστευε ότι «οι διαβασμένοι», γίνονταν ίσως και άθελά τους, άνθρωποι «πονηροί». Δεν 
ήταν ρατσιστής, γιατί στις προσευχές του, έβαζε και από τους μη Χριστιανούς, όσους 
δοξολογούσαν τον Κύριο:  
«και άρχισα ταχτικώς τις μετάνοιες μου και την αμαρτωλή μου προσευκή, να δουλεύω τουλάχιστο δύο ώρες, αυγή 
και βράδυ, την ημέρα και με δάκρυα αμαρτωλού, πρώτα να σώσει, το έλεός του, την ματοκυλισμένη μου πατρίδα και 
θρησκεία και όσους τίμιους ανθρώπους, όποιας θρησκείας και αν είναι, όσοι φέρνουν δοξολογίας εις τον 
Θεόν και εις την βασιλείαν του, να σώσει αυτούς και μας όλους τους αμαρτωλούς από τους ανθρωποφάγους και 
τυράγνους όλης της ανθρωπότης». (Παπακώστας 2002) 
Και αυτό ήταν κάτι που μισούσε, όπως επίσης μισούσε την πολιτική, η οποία πολλές φορές 
δρούσε κατά της πατρίδας: 
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ίδια τη γλώσσα της Αλήθειας, η οποία λάμπει πάντοτε σαν το λαμπερό ήλιο («ουδέν κρυπτόν 
υπό τον ήλιον»), για την Αλήθεια μάλιστα διαβεβαιώνει και τον ίδιο τον αναγνώστη του, 
λέγων επακριβώς (Παπακώστας 2002:41): «και αν λέγω ψέματα, αυτός ο Θεός και η βασιλεία του 
ας με κάμει στάχτη και κορνιαχτό, αν είμαι απατεώνας». Τόση σημασία έδινε ο Μακρυγιάννης 
στην αλήθεια και τέτοια υψηλή πίστη είχε, ότι αφού έλεγε την αλήθεια, όσα έγραφε δε θα 
χάνονταν, αλλά το αντίθετο ίσως, θα αποτελούσαν φωτεινό φάρο γνώσης για όλους του 
επόμενους. Είναι αδύνατο να υπάρξει αειφορία, «άνευ αλήθειας».  
Ένα στοιχείο, στο οποίο θα πρέπει κανείς, με πολύ περίσταση και ευλάβεια να σταθεί, στα 
«Οράματα και τα Θάματα», το οποίο μάλιστα επαναλαμβάνεται στο σύγγραμμα σε πολλά 
κεφάλαια και εδάφια, είναι η αυτοταπείνωση του Μακρυγιάννη μπροστά στα Θεία, με τα 
οποία συνομιλεί, η οποία θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, όσον αφορά την 
αγωγή, την οποία οι νέοι θα πρέπει να λαμβάνουν και σε αυτό θα πρέπει με πολύ 
προβληματισμό η εκπαίδευση STEAM να σταθεί, προκειμένου να κερδηθεί, όχι μόνον το 
πνεύμα, αλλά και η καρδιά και η ψυχή του εκπαιδευόμενου: 
«Αφού έβλεπα τόσα θάματα και την μεγάλη εσπλαχνίαν του Θεού και της βασιλείας του και την νεκρανάστασην την 
μεγάλη οπού΄καμε και κάνει σε μέναν, τον χειρότερό του απ'ούλο του το πλάσμα, και σε όλη μου την οικογένειαν και 
σε κείνους οπού'ρχονται εις το σπίτι τους, τότε δεν έχω άλλο να προσφέρω ο αμαρτωλός, μόνον να κάνω την 
αμαρτωλή μου προσευκή νύχτα και ημέρα και να περικαλώ να μου δώσει σπλάχνα καλά, να δυνηθώ να δοξάζω και να 
ευκαριστήσω την παντοδυναμίαν του και την βασιλείαν του, τους ευεργέτες, τους σωτήρες της ματοκυλισμένης μας 
πατρίδος και θρησκείας και όλων των δυστυχισμένων, αδυνάτων, ορφανών, και μένα του σκλάβου του και όλης μου 
της οικογένειας μου, οπού ήμασταν χαμένοι τόσες βολές και μας έσωσε και μας ανάστησε.» (Παπακώστας 2002) 
Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, εάν είχε την ευκαιρία να πάει σχολείο, με τη δίψα για 
γράμματα που τον διακατείχε, σίγουρα, ιδιαίτερα σε μια εποχή με τέτοιες διδακτικές και 
μαθησιακές δυνατότητες σαν τη δική μας, θα είχε προοδεύσει, ακόμα και σε καθεστώς εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης και τηλε-διδασκαλίας. Από την άλλη, ακόμα και για έναν καλό 
μαθητή του σήμερα, τα γραφόμενα στα «Οράματα και Θάματα» του Μακρυγιάννη, μπορεί 
να είναι είτε δυσνόητα, είτε παρανοϊκά, ή και παράλογα. Ο μαθητής, μπορεί να έχει την 
απόλυτη πίστη στην επιστήμη που διδάσκεται. Ο Μακρυγιάννης την είχε στο Θεό. Ο 
μαθητής, αγωνιά για το παρόν του και για το μέλλον του. Ο Μακρυγιάννης αγωνιά για το 
παρόν και το μέλλον του Γένους. Το μέλλον, είναι σε όλους άγνωστο, αντικειμενικά, όμως, 
έρχεται και ο Κοσμάς ο Αιτωλός, στην προφητεία του υπ’ αριθμό 54, να πεί: «Τὸ κακὸ θὰ σᾶς 
ἔρθῃ ἀπὸ τοὺς διαβασμένους». (Σάκκος 2021). Γιατί το έγραψε αυτό; 
Ο Μακρυγιάννης, στην εποχή του, τους φοβούνταν τους «διαβασμένους», οι περισσότεροι 
από τους οποίους ήταν ξένοι, ή είχαν σχέση με τους ξένους, σπουδαγμένοι στα εξωτερικά:  
«ο πρώτος μου ο όρκος και με τους πληρεξούσιους οπ' όρκισα ένα μέρος να είμαστε σύνφωνοι δια την πατρίδα μας 
και θρησκεία μας και μακριά απ' άλλους ξένους ή αγορασμένους από αυτούς, όλα αυτά μου τα 'καναν το ανάποδον, 
τους χτύπησα και εγώ εις τις φημερίδες, και αυτά τα 'καναν δια να γυρίσουνε την οργή του βασιλέως αναντίον μου, 
να τον φάνε αυτείνοι με την ξένη συντροφιά τους». (Παπακώστας 2002) και  
«και οι ξένοι είχαν ολέθριους σκοπούς δια την πατρίδα μας και θρησκεία μας και είχαν και όλα τα μέσα στείλει να 
γίνει αυτό, εξαιτίας το σαράντα άλθρο της θρησκείας, και ανακατέψαν όλη την μηχανή με την πλέον δολέρή 
επιμέλεια, και εργαζόταν οι πρέσβες και οι οπαδοί τους νύχτα και ημέρα, και οι δικοί μας οι πουλημένοι, και ήμασταν 
εις τον κίντυνον, τότε βλέπω εις τον ύπνο μου ένα λιοντάρι με μιαν μεγάλη ουρά, ήθελε να μας φάγει, και με την 
ουρά του μας τύλιγε και μας πήγαινε εις το σώμα του να μας ρουφήξει». (Παπακώστας 2002) 
Φοβόταν ο Μακρυγιάννης τους ξένους και τους διαβασμένους, όχι λόγω ρατσισμού, αλλά 
γιατί πίστευε ότι «οι διαβασμένοι», γίνονταν ίσως και άθελά τους, άνθρωποι «πονηροί». Δεν 
ήταν ρατσιστής, γιατί στις προσευχές του, έβαζε και από τους μη Χριστιανούς, όσους 
δοξολογούσαν τον Κύριο:  
«και άρχισα ταχτικώς τις μετάνοιες μου και την αμαρτωλή μου προσευκή, να δουλεύω τουλάχιστο δύο ώρες, αυγή 
και βράδυ, την ημέρα και με δάκρυα αμαρτωλού, πρώτα να σώσει, το έλεός του, την ματοκυλισμένη μου πατρίδα και 
θρησκεία και όσους τίμιους ανθρώπους, όποιας θρησκείας και αν είναι, όσοι φέρνουν δοξολογίας εις τον 
Θεόν και εις την βασιλείαν του, να σώσει αυτούς και μας όλους τους αμαρτωλούς από τους ανθρωποφάγους και 
τυράγνους όλης της ανθρωπότης». (Παπακώστας 2002) 
Και αυτό ήταν κάτι που μισούσε, όπως επίσης μισούσε την πολιτική, η οποία πολλές φορές 
δρούσε κατά της πατρίδας: 
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μαθητή του σήμερα, τα γραφόμενα στα «Οράματα και Θάματα» του Μακρυγιάννη, μπορεί 
να είναι είτε δυσνόητα, είτε παρανοϊκά, ή και παράλογα. Ο μαθητής, μπορεί να έχει την 
απόλυτη πίστη στην επιστήμη που διδάσκεται. Ο Μακρυγιάννης την είχε στο Θεό. Ο 
μαθητής, αγωνιά για το παρόν του και για το μέλλον του. Ο Μακρυγιάννης αγωνιά για το 
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και θρησκεία μας και μακριά απ' άλλους ξένους ή αγορασμένους από αυτούς, όλα αυτά μου τα 'καναν το ανάποδον, 
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και βράδυ, την ημέρα και με δάκρυα αμαρτωλού, πρώτα να σώσει, το έλεός του, την ματοκυλισμένη μου πατρίδα και 
θρησκεία και όσους τίμιους ανθρώπους, όποιας θρησκείας και αν είναι, όσοι φέρνουν δοξολογίας εις τον 
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«ο πρώτος μου ο όρκος και με τους πληρεξούσιους οπ' όρκισα ένα μέρος να είμαστε σύνφωνοι δια την πατρίδα μας 
και θρησκεία μας και μακριά απ' άλλους ξένους ή αγορασμένους από αυτούς, όλα αυτά μου τα 'καναν το ανάποδον, 
τους χτύπησα και εγώ εις τις φημερίδες, και αυτά τα 'καναν δια να γυρίσουνε την οργή του βασιλέως αναντίον μου, 
να τον φάνε αυτείνοι με την ξένη συντροφιά τους». (Παπακώστας 2002) και  
«και οι ξένοι είχαν ολέθριους σκοπούς δια την πατρίδα μας και θρησκεία μας και είχαν και όλα τα μέσα στείλει να 
γίνει αυτό, εξαιτίας το σαράντα άλθρο της θρησκείας, και ανακατέψαν όλη την μηχανή με την πλέον δολέρή 
επιμέλεια, και εργαζόταν οι πρέσβες και οι οπαδοί τους νύχτα και ημέρα, και οι δικοί μας οι πουλημένοι, και ήμασταν 
εις τον κίντυνον, τότε βλέπω εις τον ύπνο μου ένα λιοντάρι με μιαν μεγάλη ουρά, ήθελε να μας φάγει, και με την 
ουρά του μας τύλιγε και μας πήγαινε εις το σώμα του να μας ρουφήξει». (Παπακώστας 2002) 
Φοβόταν ο Μακρυγιάννης τους ξένους και τους διαβασμένους, όχι λόγω ρατσισμού, αλλά 
γιατί πίστευε ότι «οι διαβασμένοι», γίνονταν ίσως και άθελά τους, άνθρωποι «πονηροί». Δεν 
ήταν ρατσιστής, γιατί στις προσευχές του, έβαζε και από τους μη Χριστιανούς, όσους 
δοξολογούσαν τον Κύριο:  
«και άρχισα ταχτικώς τις μετάνοιες μου και την αμαρτωλή μου προσευκή, να δουλεύω τουλάχιστο δύο ώρες, αυγή 
και βράδυ, την ημέρα και με δάκρυα αμαρτωλού, πρώτα να σώσει, το έλεός του, την ματοκυλισμένη μου πατρίδα και 
θρησκεία και όσους τίμιους ανθρώπους, όποιας θρησκείας και αν είναι, όσοι φέρνουν δοξολογίας εις τον 
Θεόν και εις την βασιλείαν του, να σώσει αυτούς και μας όλους τους αμαρτωλούς από τους ανθρωποφάγους και 
τυράγνους όλης της ανθρωπότης». (Παπακώστας 2002) 
Και αυτό ήταν κάτι που μισούσε, όπως επίσης μισούσε την πολιτική, η οποία πολλές φορές 
δρούσε κατά της πατρίδας: 
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ίδια τη γλώσσα της Αλήθειας, η οποία λάμπει πάντοτε σαν το λαμπερό ήλιο («ουδέν κρυπτόν 
υπό τον ήλιον»), για την Αλήθεια μάλιστα διαβεβαιώνει και τον ίδιο τον αναγνώστη του, 
λέγων επακριβώς (Παπακώστας 2002:41): «και αν λέγω ψέματα, αυτός ο Θεός και η βασιλεία του 
ας με κάμει στάχτη και κορνιαχτό, αν είμαι απατεώνας». Τόση σημασία έδινε ο Μακρυγιάννης 
στην αλήθεια και τέτοια υψηλή πίστη είχε, ότι αφού έλεγε την αλήθεια, όσα έγραφε δε θα 
χάνονταν, αλλά το αντίθετο ίσως, θα αποτελούσαν φωτεινό φάρο γνώσης για όλους του 
επόμενους. Είναι αδύνατο να υπάρξει αειφορία, «άνευ αλήθειας».  
Ένα στοιχείο, στο οποίο θα πρέπει κανείς, με πολύ περίσταση και ευλάβεια να σταθεί, στα 
«Οράματα και τα Θάματα», το οποίο μάλιστα επαναλαμβάνεται στο σύγγραμμα σε πολλά 
κεφάλαια και εδάφια, είναι η αυτοταπείνωση του Μακρυγιάννη μπροστά στα Θεία, με τα 
οποία συνομιλεί, η οποία θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, όσον αφορά την 
αγωγή, την οποία οι νέοι θα πρέπει να λαμβάνουν και σε αυτό θα πρέπει με πολύ 
προβληματισμό η εκπαίδευση STEAM να σταθεί, προκειμένου να κερδηθεί, όχι μόνον το 
πνεύμα, αλλά και η καρδιά και η ψυχή του εκπαιδευόμενου: 
«Αφού έβλεπα τόσα θάματα και την μεγάλη εσπλαχνίαν του Θεού και της βασιλείας του και την νεκρανάστασην την 
μεγάλη οπού΄καμε και κάνει σε μέναν, τον χειρότερό του απ'ούλο του το πλάσμα, και σε όλη μου την οικογένειαν και 
σε κείνους οπού'ρχονται εις το σπίτι τους, τότε δεν έχω άλλο να προσφέρω ο αμαρτωλός, μόνον να κάνω την 
αμαρτωλή μου προσευκή νύχτα και ημέρα και να περικαλώ να μου δώσει σπλάχνα καλά, να δυνηθώ να δοξάζω και να 
ευκαριστήσω την παντοδυναμίαν του και την βασιλείαν του, τους ευεργέτες, τους σωτήρες της ματοκυλισμένης μας 
πατρίδος και θρησκείας και όλων των δυστυχισμένων, αδυνάτων, ορφανών, και μένα του σκλάβου του και όλης μου 
της οικογένειας μου, οπού ήμασταν χαμένοι τόσες βολές και μας έσωσε και μας ανάστησε.» (Παπακώστας 2002) 
Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, εάν είχε την ευκαιρία να πάει σχολείο, με τη δίψα για 
γράμματα που τον διακατείχε, σίγουρα, ιδιαίτερα σε μια εποχή με τέτοιες διδακτικές και 
μαθησιακές δυνατότητες σαν τη δική μας, θα είχε προοδεύσει, ακόμα και σε καθεστώς εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης και τηλε-διδασκαλίας. Από την άλλη, ακόμα και για έναν καλό 
μαθητή του σήμερα, τα γραφόμενα στα «Οράματα και Θάματα» του Μακρυγιάννη, μπορεί 
να είναι είτε δυσνόητα, είτε παρανοϊκά, ή και παράλογα. Ο μαθητής, μπορεί να έχει την 
απόλυτη πίστη στην επιστήμη που διδάσκεται. Ο Μακρυγιάννης την είχε στο Θεό. Ο 
μαθητής, αγωνιά για το παρόν του και για το μέλλον του. Ο Μακρυγιάννης αγωνιά για το 
παρόν και το μέλλον του Γένους. Το μέλλον, είναι σε όλους άγνωστο, αντικειμενικά, όμως, 
έρχεται και ο Κοσμάς ο Αιτωλός, στην προφητεία του υπ’ αριθμό 54, να πεί: «Τὸ κακὸ θὰ σᾶς 
ἔρθῃ ἀπὸ τοὺς διαβασμένους». (Σάκκος 2021). Γιατί το έγραψε αυτό; 
Ο Μακρυγιάννης, στην εποχή του, τους φοβούνταν τους «διαβασμένους», οι περισσότεροι 
από τους οποίους ήταν ξένοι, ή είχαν σχέση με τους ξένους, σπουδαγμένοι στα εξωτερικά:  
«ο πρώτος μου ο όρκος και με τους πληρεξούσιους οπ' όρκισα ένα μέρος να είμαστε σύνφωνοι δια την πατρίδα μας 
και θρησκεία μας και μακριά απ' άλλους ξένους ή αγορασμένους από αυτούς, όλα αυτά μου τα 'καναν το ανάποδον, 
τους χτύπησα και εγώ εις τις φημερίδες, και αυτά τα 'καναν δια να γυρίσουνε την οργή του βασιλέως αναντίον μου, 
να τον φάνε αυτείνοι με την ξένη συντροφιά τους». (Παπακώστας 2002) και  
«και οι ξένοι είχαν ολέθριους σκοπούς δια την πατρίδα μας και θρησκεία μας και είχαν και όλα τα μέσα στείλει να 
γίνει αυτό, εξαιτίας το σαράντα άλθρο της θρησκείας, και ανακατέψαν όλη την μηχανή με την πλέον δολέρή 
επιμέλεια, και εργαζόταν οι πρέσβες και οι οπαδοί τους νύχτα και ημέρα, και οι δικοί μας οι πουλημένοι, και ήμασταν 
εις τον κίντυνον, τότε βλέπω εις τον ύπνο μου ένα λιοντάρι με μιαν μεγάλη ουρά, ήθελε να μας φάγει, και με την 
ουρά του μας τύλιγε και μας πήγαινε εις το σώμα του να μας ρουφήξει». (Παπακώστας 2002) 
Φοβόταν ο Μακρυγιάννης τους ξένους και τους διαβασμένους, όχι λόγω ρατσισμού, αλλά 
γιατί πίστευε ότι «οι διαβασμένοι», γίνονταν ίσως και άθελά τους, άνθρωποι «πονηροί». Δεν 
ήταν ρατσιστής, γιατί στις προσευχές του, έβαζε και από τους μη Χριστιανούς, όσους 
δοξολογούσαν τον Κύριο:  
«και άρχισα ταχτικώς τις μετάνοιες μου και την αμαρτωλή μου προσευκή, να δουλεύω τουλάχιστο δύο ώρες, αυγή 
και βράδυ, την ημέρα και με δάκρυα αμαρτωλού, πρώτα να σώσει, το έλεός του, την ματοκυλισμένη μου πατρίδα και 
θρησκεία και όσους τίμιους ανθρώπους, όποιας θρησκείας και αν είναι, όσοι φέρνουν δοξολογίας εις τον 
Θεόν και εις την βασιλείαν του, να σώσει αυτούς και μας όλους τους αμαρτωλούς από τους ανθρωποφάγους και 
τυράγνους όλης της ανθρωπότης». (Παπακώστας 2002) 
Και αυτό ήταν κάτι που μισούσε, όπως επίσης μισούσε την πολιτική, η οποία πολλές φορές 
δρούσε κατά της πατρίδας: 
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«Ειρήνεψαν την άλλη ημέρα χωρίς να κάμουν τίποτας, οτ' είχαν και την εκλογή του προέδρου της Βουλής και 
τρώγονταν σαν τα σκυλιά, ποιο κόμμα τους να μπει να διορθώσουνε την πατρίδα, μου είπαν και μένα να μιλήσω 
φίλωνέ μου, δεν ανακατώθηκα τελείως δια κανένα μέρος. Την άλλη ημέρα έρχεται ένας κακοπρόσωπος, άγριος και 
είχε ένα κολοκύθι και πολέμαγε να με μαγαρίσει, εβήκαν οι άγιοι και του λένε: Σύρε εις το πύρι εις το εξώτερο, 
όπού'ρθες και εδώ μέσα οπού είμαστε εμείς να πειράξεις τον άνθρωπον και να τον μαγαρίσεις με το βρωμερό σου 
αγγειόν, έξω από το σπίτι, να γίνεις στάχτη και κορνιαχτός! Τότε απόξω από το σπίτι έγινε στάχτη και καπνός. 
Μόλεγαν, θα με μαγάριζε και με βούλωνε με την βούλα του, και μου έίπαν και τον έφτυσα τρεις φορές, και τον 
οργίστηκαν οι άγιοι και έγινε κορνιαχτός». (Παπακώστας 2002) 
Άραγε, πόσο μπορεί ένας μαθητής, ακόμα και με το καλύτερο σύστημα διδασκαλίας STEAM 
να μπορεί στις μέρες μας, να σκέφτεται έτσι, όπως ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, θέτοντας το 
καλό της πατρίδας, πάνω από το ατομικό καλό και πάνω από το κάθετί; Να καταφέρνει να 
μορφώνεται και να διατηρεί τον εαυτό του απαλλαγμένο από κάθε ύβρη και ιδιοτέλεια;  
Ο Μακρυγιάννης στο βιβλίο του, σε πολλά σημεία στηλιτεύει την ιδιοτέλεια, σε μερικά 
σημεία μάλιστα, θεωρώντας τη, ως πλεονεξία, την αιτία όλων των κακών της ανθρωπότητας. 
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί, ότι η πλεονεξία του ανθρώπου για το κάθετί, 
αποτελεί βασικό παράγοντα μη επίτευξης αειφορίας, - της αειφορίας εννοουμένης ως την 
επιστήμη του μινιμαλισμού: 
«ο Θεός να μ'αξήνει εις την ψυχή μου και εις την ιδέα μου, καλύτερα σπλάχνα και αρετή και πίστη καθερά, να τον 
προσκυνώ και να τον δοξολογώ και να τον ευκαριστώ και να τον περικαλώ να μας σώσει από την διοτέλεια και τον 
δόλον των δολερών αχόρταγων γενικώς της ανθρωπότης» (Παπακώστας 2002) 
Η εκπαίδευση STEAM είναι μια εκπαίδευση, της οποίας η μεθοδολογία, στοχεύει στην 
κατάκτηση της αριστείας από τον μαθητή. Εννοούμενης, ωστόσο, της αριστείας, ως μια 
πολύπλευρη ολοκλήρωση του χαρακτήρα, εν συνόλω, του μαθητή και όχι μόνον της 
κατάκτησης της γνώσης από αυτόν. Είναι αδύνατον να επιτευχθεί μια τέτοια αριστεία, εάν ο 
μαθητής δεν διδαχθεί, εξ' απαλών ονύχων, πρώτον, ότι είναι λάθος να εργάζεται μόνος του, 
εάν δεν είναι ικανός να συνεργάζεται και με άλλους ομότιμούς του για την επίτευξη των 
στόχων του και δεύτερον ότι ο λόγος που σπουδάζουμε, είναι από τη μια να επιτύχουμε την 
καλή μας αυτοκριτική και την ανάλυση της αξίας μας, αλλά κυρίως, από την άλλη, το να 
προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας, τα ιδανικά τα οποία παλεύουμε να κατακτήσουμε 
στη ζωή μας, μέσω της εκπαίδευσης. Αυτές τις αξίες, από τις οποίες πρέπει να διακατέχεται 
όποια μεθοδολογία αγωγής, επισημαίνει ο Romanec (2007:228) Πράγματι, αυτό είναι ένα 
ακόμα σημείο επαφής, ανάμεσα στην εκπαίδευση STEAM και τις διδαχές του Στρατηγού 
Μακρυγιάννη, στα «Οράματα και Θάματα», ότι δηλαδή, η διαθεματική εκπαίδευση 
STEAM, η οποία απαιτεί συνεργατικές, από κοινού προσπάθειες των μαθητών, είναι μία 
μορφωτική Επανάσταση, αφ’ εαυτής, στην οποία οι μαθητές θα πρέπει κατά τη συνεργασία 
τους να έχουν ιδανικά, να μην έχουν ιδιοτέλεια και έπαρση, και ως ομάδα, να δρουν ως ένα, 
χωρίς ύβρη, συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά και με όραμα, την επίτευξη της 
επίλυσης του προβλήματος, για το καλό του συνεργάτη, του συνανθρώπου και της 
ανθρωπότητας ολόκληρης. Και ο ίδιος ο Μακρυγιάννης, όπως αναφέρει ο Παπακώστας 
(2002), για τον Αγώνα, την Επανάσταση, αλλά και για την ανθρωπότητα ολόκληρη 
αγωνίστηκε, υπηρετώντας ιδανικά και προτάσσοντας εξ’ αρχής τον ίδιο το Θεό και 
αποκηρύσσοντας τα όποια έργα του κακού, διατηρώντας έτσι τον όλον Αγώνα, πάνω σε 
υψηλά ιδανικά:  
«…ο Θεός είναι δίκιος κριτής και ας τους κρίνει κατά τα έργα τους και σπλάχνα τους, και μικρούς και μεγάλους 
ανθρωποφάγους, οπού τρώνε ζωντανούς την ανθρωπότη και σήκωσαν την δοξολογίαν από τον πλάστη του παντός 
και από την βασιλείαν του και λατρεύουν τα έργα του διαβόλου, του αφεντός τους, οπού τους έχει βουλωμένους». 
Η στάση του Μακρυγιάννη, όσον αφορά το Χρέος του απέναντι στην πατρίδα, τον 
αναδεικνύει έναν πραγματικό ηγέτη των Ελλήνων, ακόμα και μετά θάνατον, με μια 
προσφορά η οποία εμπεριέχει την αειφορία, ακριβώς γιατί μπορεί να απευθύνεται σε όλες 
τις μελλοντικές γενεές, τόσο των Ελλήνων, όσο και όλων των ανθρώπων. Απευθύνεται και 
στους μαθητές, οι οποίοι θα πρέπει μέσα από τη συνεργατική μάθηση STEAM να μαθαίνουν 
και να άγουν αλλά και να ηγούνται, διαμορφώνοντας συνεργατικά περιβάλλοντα μιας 
συλλογικής εμπιστοσύνης. Ο Pashiardis (2006:20), αναλύει περαιτέρω αυτήν την 
εμπιστοσύνη σε τρεις συνιστώσες: γνώσεις, συμπεριφορές και πίστεις και σε τρεις ποιότητες: 
παρρησία, ισηγορία και ισονομία (ibid:12). 
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να μπορεί στις μέρες μας, να σκέφτεται έτσι, όπως ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, θέτοντας το 
καλό της πατρίδας, πάνω από το ατομικό καλό και πάνω από το κάθετί; Να καταφέρνει να 
μορφώνεται και να διατηρεί τον εαυτό του απαλλαγμένο από κάθε ύβρη και ιδιοτέλεια;  
Ο Μακρυγιάννης στο βιβλίο του, σε πολλά σημεία στηλιτεύει την ιδιοτέλεια, σε μερικά 
σημεία μάλιστα, θεωρώντας τη, ως πλεονεξία, την αιτία όλων των κακών της ανθρωπότητας. 
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί, ότι η πλεονεξία του ανθρώπου για το κάθετί, 
αποτελεί βασικό παράγοντα μη επίτευξης αειφορίας, - της αειφορίας εννοουμένης ως την 
επιστήμη του μινιμαλισμού: 
«ο Θεός να μ'αξήνει εις την ψυχή μου και εις την ιδέα μου, καλύτερα σπλάχνα και αρετή και πίστη καθερά, να τον 
προσκυνώ και να τον δοξολογώ και να τον ευκαριστώ και να τον περικαλώ να μας σώσει από την διοτέλεια και τον 
δόλον των δολερών αχόρταγων γενικώς της ανθρωπότης» (Παπακώστας 2002) 
Η εκπαίδευση STEAM είναι μια εκπαίδευση, της οποίας η μεθοδολογία, στοχεύει στην 
κατάκτηση της αριστείας από τον μαθητή. Εννοούμενης, ωστόσο, της αριστείας, ως μια 
πολύπλευρη ολοκλήρωση του χαρακτήρα, εν συνόλω, του μαθητή και όχι μόνον της 
κατάκτησης της γνώσης από αυτόν. Είναι αδύνατον να επιτευχθεί μια τέτοια αριστεία, εάν ο 
μαθητής δεν διδαχθεί, εξ' απαλών ονύχων, πρώτον, ότι είναι λάθος να εργάζεται μόνος του, 
εάν δεν είναι ικανός να συνεργάζεται και με άλλους ομότιμούς του για την επίτευξη των 
στόχων του και δεύτερον ότι ο λόγος που σπουδάζουμε, είναι από τη μια να επιτύχουμε την 
καλή μας αυτοκριτική και την ανάλυση της αξίας μας, αλλά κυρίως, από την άλλη, το να 
προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας, τα ιδανικά τα οποία παλεύουμε να κατακτήσουμε 
στη ζωή μας, μέσω της εκπαίδευσης. Αυτές τις αξίες, από τις οποίες πρέπει να διακατέχεται 
όποια μεθοδολογία αγωγής, επισημαίνει ο Romanec (2007:228) Πράγματι, αυτό είναι ένα 
ακόμα σημείο επαφής, ανάμεσα στην εκπαίδευση STEAM και τις διδαχές του Στρατηγού 
Μακρυγιάννη, στα «Οράματα και Θάματα», ότι δηλαδή, η διαθεματική εκπαίδευση 
STEAM, η οποία απαιτεί συνεργατικές, από κοινού προσπάθειες των μαθητών, είναι μία 
μορφωτική Επανάσταση, αφ’ εαυτής, στην οποία οι μαθητές θα πρέπει κατά τη συνεργασία 
τους να έχουν ιδανικά, να μην έχουν ιδιοτέλεια και έπαρση, και ως ομάδα, να δρουν ως ένα, 
χωρίς ύβρη, συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά και με όραμα, την επίτευξη της 
επίλυσης του προβλήματος, για το καλό του συνεργάτη, του συνανθρώπου και της 
ανθρωπότητας ολόκληρης. Και ο ίδιος ο Μακρυγιάννης, όπως αναφέρει ο Παπακώστας 
(2002), για τον Αγώνα, την Επανάσταση, αλλά και για την ανθρωπότητα ολόκληρη 
αγωνίστηκε, υπηρετώντας ιδανικά και προτάσσοντας εξ’ αρχής τον ίδιο το Θεό και 
αποκηρύσσοντας τα όποια έργα του κακού, διατηρώντας έτσι τον όλον Αγώνα, πάνω σε 
υψηλά ιδανικά:  
«…ο Θεός είναι δίκιος κριτής και ας τους κρίνει κατά τα έργα τους και σπλάχνα τους, και μικρούς και μεγάλους 
ανθρωποφάγους, οπού τρώνε ζωντανούς την ανθρωπότη και σήκωσαν την δοξολογίαν από τον πλάστη του παντός 
και από την βασιλείαν του και λατρεύουν τα έργα του διαβόλου, του αφεντός τους, οπού τους έχει βουλωμένους». 
Η στάση του Μακρυγιάννη, όσον αφορά το Χρέος του απέναντι στην πατρίδα, τον 
αναδεικνύει έναν πραγματικό ηγέτη των Ελλήνων, ακόμα και μετά θάνατον, με μια 
προσφορά η οποία εμπεριέχει την αειφορία, ακριβώς γιατί μπορεί να απευθύνεται σε όλες 
τις μελλοντικές γενεές, τόσο των Ελλήνων, όσο και όλων των ανθρώπων. Απευθύνεται και 
στους μαθητές, οι οποίοι θα πρέπει μέσα από τη συνεργατική μάθηση STEAM να μαθαίνουν 
και να άγουν αλλά και να ηγούνται, διαμορφώνοντας συνεργατικά περιβάλλοντα μιας 
συλλογικής εμπιστοσύνης. Ο Pashiardis (2006:20), αναλύει περαιτέρω αυτήν την 
εμπιστοσύνη σε τρεις συνιστώσες: γνώσεις, συμπεριφορές και πίστεις και σε τρεις ποιότητες: 
παρρησία, ισηγορία και ισονομία (ibid:12). 
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«Ειρήνεψαν την άλλη ημέρα χωρίς να κάμουν τίποτας, οτ' είχαν και την εκλογή του προέδρου της Βουλής και 
τρώγονταν σαν τα σκυλιά, ποιο κόμμα τους να μπει να διορθώσουνε την πατρίδα, μου είπαν και μένα να μιλήσω 
φίλωνέ μου, δεν ανακατώθηκα τελείως δια κανένα μέρος. Την άλλη ημέρα έρχεται ένας κακοπρόσωπος, άγριος και 
είχε ένα κολοκύθι και πολέμαγε να με μαγαρίσει, εβήκαν οι άγιοι και του λένε: Σύρε εις το πύρι εις το εξώτερο, 
όπού'ρθες και εδώ μέσα οπού είμαστε εμείς να πειράξεις τον άνθρωπον και να τον μαγαρίσεις με το βρωμερό σου 
αγγειόν, έξω από το σπίτι, να γίνεις στάχτη και κορνιαχτός! Τότε απόξω από το σπίτι έγινε στάχτη και καπνός. 
Μόλεγαν, θα με μαγάριζε και με βούλωνε με την βούλα του, και μου έίπαν και τον έφτυσα τρεις φορές, και τον 
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Μέσω της συνεργατικότητας, στην εκπαίδευση STEAM ο μαθητής πρέπει να αγωνίζεται 
προκειμένου να κατακτά αυτές τις ιδιότητες και του αγωνιστή και του ηγέτη [ο ηγέτης, σε 
λεξιλόγιο εκπαίδευσης STEAM, δε μπορεί παρά στη σημερινή εποχή να είναι ένας project 
manager], ο οποίος, ως ηγέτης – leader, (όπως ο Στρατηγός Μακρυγιάννης) να μπορεί να 
χτίζει για τον ίδιο του τον εαυτό πρώτα και μετά και για τους άλλους –συμμαθητές, 
συναγωνιστές, αλλά και ευρύτερη κοινωνία-, το Όραμα (και με την υλοποίηση του project 
και το Θάμα), με σκοπό αγαθό και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της 
ανθρωπότητας.  
Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, μέσα από αυτό το μεταφυσικό, θα έλεγε κανείς, θεόπνευστο 
ιστορικό του, είναι σα να μας μιλά στο σήμερα, στο σήμερα και στο μέλλον μας, το δικό μας, 
του Ελληνισμού και του κόσμου όλου. Μας μιλά άμεσα και με ενδιαφέρον, προτρέποντάς 
μας να κρατήσουμε αγωνιστική στάση στη ζωή μας, για τον εαυτό μας, αλλά και την 
ανθρωπότητα: 
«Αδελφοί αναγνώστες, αυτά μ' αξίωσε ο Θεός, και όσα σας γράφω, εκείνα οπού μόλεγαν και όσα είδα μόνος μου και 
όσα άκουσα και όσα βλέπω και τώρα οπού σας γράφω, όποιος αγαπάγει ας πιστεύει, όποιος δεν θέλει, είναι 
νοικοκύρης, εγώ είχα χρέος ως χριστιανός να τα σημειώσω όλα, και τον περισσότερον καιρόν αστενής τα σημείωνα, 
ούτε ανάγκη έχω να γελάσω κανέναν ούτε φαντασίαν, εγωισμό και περηφάνιες, ούτε να γένομαι απατεώνας εις τον 
παντουργόν και εις την βασιλείαν του, όσα σας λέγω οπού βλέπω και ως σήμερον, κάμετε την προσευκή σας και 
κοπιάστε να τα ιδείτε και μόνοι σας, και τότε δεν σας μένει αμφιβολία. Και πάλε είναι και το άλλο, αν πεθάνω, σας 
γράφω τώρα τι να κάμνετε και θέλει ιδείτε και να ευκαριστηθείτε περισσότερον, ...».  

Συμπεράσματα – Επίλογος 

Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, μέσα από τα «Οράματα και Θάματά» του, έρχεται στο σήμερα 
να συμβάλει στην εκπαίδευση STEAM, όσον αφορά τα εκπαιδευτικά πράγματα στη χώρα 
μας, αλλά και στην ανθρωπότητα, προωθώντας παράλληλα την ιδέα της αειφορίας, με την 
έννοια, του να αφήνει κανείς το βίο του, την πολιτεία του, αλλά και το ίδιο το βιβλίο του και 
τις ιδέες του μέσα σε αυτό, ως ενεργό κληρονομιά και παρακαταθήκη στην υπηρεσία της 
ανθρωπότητας, εις το διηνεκές. 
Η εκπαίδευση STEAM, ως μία ευφυής διδακτική μέθοδος υψηλής τεχνολογίας, η οποία 
πολυεπίπεδα ενεργοποιεί τα ενδιαφέροντα του μαθητή, προκειμένου αυτός να μαθαίνει όχι 
με παθητικό, αλλά με ενεργητικό και παραγωγικό τρόπο και λαμβάνοντας πρωτοβουλίες, 
έρχεται να συμπληρωθεί σε ιδεολογικό και φιλοσοφικό επίπεδο, μέσα από τα ίδια τα 
«Οράματα και Θάματα» του Στρατηγού Μακρυγιάννη, ώστε να μαθαίνει ο μαθητής 
συνειδητά, με αγάπη, όραμα και σκοπό και με ιστορική συνέχεια στις μαθησιακές του 
κατακτήσεις. 
Καλεί τον μαθητή «να έχει όραμα», προκειμένου να επιτύχει πρώτα για την ίδια του τη ζωή 
το «θάμα», αλλά επίσης και για την κοινωνία στην οποία αυτός ανήκει, αλλά και την 
ευρύτερη ανθρωπότητα. Θέτει υψηλούς ηθικούς στόχους στο κάθετί, προωθεί τη 
συνεργασία, καλλιεργεί τις ιδιότητες που θα πρέπει ο μαθητής να αποκτά, προκειμένου να 
μπορεί και να ηγεί, αλλά και να ηγείται, σε μια κοινωνία, σε ένα γίγνεσθαι, αλλά και σε μια 
τεχνολογία, που σήμερα δια του διαδικτύου, ακόμα και από μακρυά, «εξ’ αποστάσεως» 
στηρίζεται υποχρεωτικά σε συνεργατικά μοντέλα μάθησης και (συν)εργασίας. 
Μέσω του συνεχούς διαλόγου με τους Αγίους, μέσω αυτού του «καθαγιασμού» της εργασίας, 
του Αγώνα, διασφαλίζει, το παράδειγμα του Μακρυγιάννη, για εμάς, την αγιότητα των 
κόπων και των πονημάτων της μαθήσεως και της αγωγής, έτσι ώστε το όλο εγχείρημα να 
διακατέχεται από αγαθότητα και να εμπεριέχει τελικά χαρακτηριστικά αειφορίας, έχοντας 
έτσι νόημα, αλλά και βιωσιμότητα για το μέλλον. 
Οι διδαχές του Μακρυγιάννη, στο πλαίσιο των «Οραμάτων και Θαμάτων» αυτού, δίνουν 
μια νέα διάσταση στην εκπαίδευση STEAM με την έννοια ότι της δίνουν σκοπό και νόημα. 
Σήμερα, πολλοί μαθητές καταγίγνονται με τη μάθηση, μόνον και μόνον για να αποκτήσουν, 
είτε τον τίτλο, είτε το βαθμό, είτε και τη διάκριση. Μπορεί και να ενασχοληθούν με την 
εκπαίδευση STEAM και πάλι να μην έχουν καταφέρει να οπτικοποιήσουν μέσα τους έναν 
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Μέσω της συνεργατικότητας, στην εκπαίδευση STEAM ο μαθητής πρέπει να αγωνίζεται 
προκειμένου να κατακτά αυτές τις ιδιότητες και του αγωνιστή και του ηγέτη [ο ηγέτης, σε 
λεξιλόγιο εκπαίδευσης STEAM, δε μπορεί παρά στη σημερινή εποχή να είναι ένας project 
manager], ο οποίος, ως ηγέτης – leader, (όπως ο Στρατηγός Μακρυγιάννης) να μπορεί να 
χτίζει για τον ίδιο του τον εαυτό πρώτα και μετά και για τους άλλους –συμμαθητές, 
συναγωνιστές, αλλά και ευρύτερη κοινωνία-, το Όραμα (και με την υλοποίηση του project 
και το Θάμα), με σκοπό αγαθό και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της 
ανθρωπότητας.  
Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, μέσα από αυτό το μεταφυσικό, θα έλεγε κανείς, θεόπνευστο 
ιστορικό του, είναι σα να μας μιλά στο σήμερα, στο σήμερα και στο μέλλον μας, το δικό μας, 
του Ελληνισμού και του κόσμου όλου. Μας μιλά άμεσα και με ενδιαφέρον, προτρέποντάς 
μας να κρατήσουμε αγωνιστική στάση στη ζωή μας, για τον εαυτό μας, αλλά και την 
ανθρωπότητα: 
«Αδελφοί αναγνώστες, αυτά μ' αξίωσε ο Θεός, και όσα σας γράφω, εκείνα οπού μόλεγαν και όσα είδα μόνος μου και 
όσα άκουσα και όσα βλέπω και τώρα οπού σας γράφω, όποιος αγαπάγει ας πιστεύει, όποιος δεν θέλει, είναι 
νοικοκύρης, εγώ είχα χρέος ως χριστιανός να τα σημειώσω όλα, και τον περισσότερον καιρόν αστενής τα σημείωνα, 
ούτε ανάγκη έχω να γελάσω κανέναν ούτε φαντασίαν, εγωισμό και περηφάνιες, ούτε να γένομαι απατεώνας εις τον 
παντουργόν και εις την βασιλείαν του, όσα σας λέγω οπού βλέπω και ως σήμερον, κάμετε την προσευκή σας και 
κοπιάστε να τα ιδείτε και μόνοι σας, και τότε δεν σας μένει αμφιβολία. Και πάλε είναι και το άλλο, αν πεθάνω, σας 
γράφω τώρα τι να κάμνετε και θέλει ιδείτε και να ευκαριστηθείτε περισσότερον, ...».  

Συμπεράσματα – Επίλογος 

Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, μέσα από τα «Οράματα και Θάματά» του, έρχεται στο σήμερα 
να συμβάλει στην εκπαίδευση STEAM, όσον αφορά τα εκπαιδευτικά πράγματα στη χώρα 
μας, αλλά και στην ανθρωπότητα, προωθώντας παράλληλα την ιδέα της αειφορίας, με την 
έννοια, του να αφήνει κανείς το βίο του, την πολιτεία του, αλλά και το ίδιο το βιβλίο του και 
τις ιδέες του μέσα σε αυτό, ως ενεργό κληρονομιά και παρακαταθήκη στην υπηρεσία της 
ανθρωπότητας, εις το διηνεκές. 
Η εκπαίδευση STEAM, ως μία ευφυής διδακτική μέθοδος υψηλής τεχνολογίας, η οποία 
πολυεπίπεδα ενεργοποιεί τα ενδιαφέροντα του μαθητή, προκειμένου αυτός να μαθαίνει όχι 
με παθητικό, αλλά με ενεργητικό και παραγωγικό τρόπο και λαμβάνοντας πρωτοβουλίες, 
έρχεται να συμπληρωθεί σε ιδεολογικό και φιλοσοφικό επίπεδο, μέσα από τα ίδια τα 
«Οράματα και Θάματα» του Στρατηγού Μακρυγιάννη, ώστε να μαθαίνει ο μαθητής 
συνειδητά, με αγάπη, όραμα και σκοπό και με ιστορική συνέχεια στις μαθησιακές του 
κατακτήσεις. 
Καλεί τον μαθητή «να έχει όραμα», προκειμένου να επιτύχει πρώτα για την ίδια του τη ζωή 
το «θάμα», αλλά επίσης και για την κοινωνία στην οποία αυτός ανήκει, αλλά και την 
ευρύτερη ανθρωπότητα. Θέτει υψηλούς ηθικούς στόχους στο κάθετί, προωθεί τη 
συνεργασία, καλλιεργεί τις ιδιότητες που θα πρέπει ο μαθητής να αποκτά, προκειμένου να 
μπορεί και να ηγεί, αλλά και να ηγείται, σε μια κοινωνία, σε ένα γίγνεσθαι, αλλά και σε μια 
τεχνολογία, που σήμερα δια του διαδικτύου, ακόμα και από μακρυά, «εξ’ αποστάσεως» 
στηρίζεται υποχρεωτικά σε συνεργατικά μοντέλα μάθησης και (συν)εργασίας. 
Μέσω του συνεχούς διαλόγου με τους Αγίους, μέσω αυτού του «καθαγιασμού» της εργασίας, 
του Αγώνα, διασφαλίζει, το παράδειγμα του Μακρυγιάννη, για εμάς, την αγιότητα των 
κόπων και των πονημάτων της μαθήσεως και της αγωγής, έτσι ώστε το όλο εγχείρημα να 
διακατέχεται από αγαθότητα και να εμπεριέχει τελικά χαρακτηριστικά αειφορίας, έχοντας 
έτσι νόημα, αλλά και βιωσιμότητα για το μέλλον. 
Οι διδαχές του Μακρυγιάννη, στο πλαίσιο των «Οραμάτων και Θαμάτων» αυτού, δίνουν 
μια νέα διάσταση στην εκπαίδευση STEAM με την έννοια ότι της δίνουν σκοπό και νόημα. 
Σήμερα, πολλοί μαθητές καταγίγνονται με τη μάθηση, μόνον και μόνον για να αποκτήσουν, 
είτε τον τίτλο, είτε το βαθμό, είτε και τη διάκριση. Μπορεί και να ενασχοληθούν με την 
εκπαίδευση STEAM και πάλι να μην έχουν καταφέρει να οπτικοποιήσουν μέσα τους έναν 
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ανώτερο σκοπό, για όλη τους αυτή την προσωπική προσπάθεια, ένα «Όραμα». Ο 
Μακρυγιάννης διδάσκει ότι στη ζωή, ο μαθητής, ως άνθρωπος, οφείλει, απέναντι στον εαυτό 
του, αλλά και απέναντι στους άλλους, να αναζητήσει μέσα του έναν σκοπό, ένα πιστεύω, μια 
Υψηλή Ανωτέρα Δύναμη, από την οποία να παίρνει δύναμη, αλλά και απαντήσεις στα 
συνεχή φυσικά αλλά και μεταφυσικά ερωτήματα τα οποία ο βίος του ανθρώπου 
αναπόφευκτα θέτει. Εάν ο άνθρωπος καταφέρνει να το πράττει αυτό, τότε θα βρίσκει την 
προσωπική του ευτυχία, αλλά και θα οδηγεί και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και την 
ανθρωπότητα όλη, στην επίτευξη αυτής της ευτυχίας, με την παράλληλη εγκαθίδρυση και 
διασφάλιση της δικαιοσύνης, της ευημερίας και της αειφορίας πάνω στη γη. 

Όπως ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός έγραψε, «πάντ’ ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα τα 
μάτια της ψυχής μου», έτσι και ο Στρατηγός Μακρυγιάννης και πολλοί αγωνιστές του 1821, 
ήξεραν πώς να βλέπουν τον κόσμο, αλλά και τα μέλλοντα, οραματιζόμενοι, «με τα μάτια της 
ψυχής τους». Υπό αυτήν την έννοια, η προσφορά του Μακρυγιάννη, από το τότε, στην 
εκπαίδευση STEAM, του σήμερα, έχει να κάνει με τη διδαχή, του πως να μάθουν να 
βλέπουν οι μαθητές, την επιστήμη και τον κόσμο, του σήμερα και του αύριο, «με τα μάτια 
της ψυχής τους», «με όραμα και με θάμα». Οι μαθητές, μέσα από τις εμπειρίες τους στην 
εκπαίδευση STEAM, θα πρέπει με γνώση, αλλά και με πίστη, για το ηθικό και για το Θείο 
δίκαιο, να διδαχθούν, από τον Στρατηγό Μακρυγιάννη, να βλέπουν με τα μάτια της ψυχής 
τους την αλήθεια, την επιστημονική, αλλά και την ηθική αλήθεια, όχι μόνον ως σκεπτόμενα, 
αλλά και ως συναισθανόμενα άτομα. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι μια πρόταση αξιοποίησης του ψηφιακού υλικού που θα 
προκύψει από τους εορτασμούς για τα διακόσια χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, 
καθώς και  μια ολιστική πρόταση προσέγγισης αυτής της ιστορικής περιόδου με τη χρήση ζωγραφικών 
έργων τέχνης μέσω της  τεχνολογίας και των πολυμεσικών εφαρμογών ώστε  να συμβάλλει στην 
εμπέδωση της ιστορικής γνώσης για μια ιστορική περίοδο, η οποία για το έτος που διανύουμε 
καθίσταται κορυφαία αλλά και στα μετέπειτα χρόνια.  

Λέξεις κλειδιά: ελληνική επανάσταση, ιστορία, ζωγραφική, τεχνολογία  

Εισαγωγή 
Σύμφωνα με έρευνες (Βαμβακίδου, κ.ά. 2014; Μαυροσκούφης, & Κυρίτσης, 2009; Κασίδου, 
2008) προκύπτει ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες του σύγχρονου ελληνικού σχολείου   
διαθέτουν περιορισμένες ιστορικές γνώσεις, θεωρούν την Ιστορία από τα πιο δύσκολα 
μαθήματα και τα λιγότερο συμπαθή και τη χαρακτηρίζουν ως ανιαρή, απρόσιτη και χωρίς 
ενδιαφέρον.  
Βασικό σημείο αναφοράς του μαθήματος αποτελεί το εγχειρίδιο του μαθητή, ο οποίος είναι 
υποχρεωμένος να αφομοιώνει παθητικά πληροφορίες και προαποφασισμένες ερμηνείες του 
παρελθόντος με «αυθεντικό» και «δογματικό» τρόπο. Οι μαθητές γίνονται αποδέκτες 
πληροφοριών συγκεκριμένης αφηγηματικής δομής, λογικής ακολουθίας και αιτιακής 
ανάλυσης, καθώς και προεπιλεγμένων οπτικών και κειμενικών πηγών. Πολλές φορές στα 
σχολικά εγχειρίδια αποσιωπείται η σχέση της αφήγησης ή ερμηνείας που προσφέρουν με 
την πηγή που τη στηρίζει ή ακόμα και την αμφισβήτησή της. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα αν 
μια διαφορετική προσέγγιση μιας ιστορικής περιόδου, η οποία για το έτος που διανύουμε 
θα βρίσκεται καθημερινά στο προσκήνιο μέσα από αφιερώματα και εκδηλώσεις διαφόρων 
φορέων, είναι σε θέση να αλλάξει τη στάση των μαθητών και κατ επέκταση των νέων 
ανθρώπων. 

Η ιστορία 
Το μάθημα της ιστορίας διδάσκεται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από την Τρίτη Τάξη 
του Δημοτικού σχολείου, καθώς και σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου, σε 
τρεις επαναλαμβανόμενους κύκλους Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο με τη διάταξη της ύλης 
να ξεκινά από την ιστορία των αρχαίων χρόνων και να φτάνει σταδιακά μέχρι τις μέρες μας 
(Γιώτης, 2014). Η ιστορία καθίσταται από τα πιο απαιτητικά μαθήματα του σχολικού 
προγράμματος (Μαυροσκούφης, 2008) μιας και ο ρόλος της είναι πολυσχιδής, καθώς 
απαιτεί γνώση του παρελθόντος,  ανάπτυξη κριτικής ιστορικής σκέψης και συνείδησης,  
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συγκρότηση  πολιτισμικής ταυτότητας, απόκτηση αναλυτικών δεξιοτήτων από τους μαθητές, 
αλλά έχει ακόμα  φρονηματική και παραδειγματική  διάσταση, παρέχοντας με έμμεσο 
τρόπο πολιτική αγωγή σε εναρμόνιση με τον εθνοποιητικό της ρόλο. Στο  εγχειρίδιο του 
μαθητή, το οποίο καθίσταται βασικό σημείο αναφοράς, ο συγγραφέας ή οι συγγραφείς του, 
αντλώντας τη μελέτη και ερμηνεία ιστορικών γεγονότων, από προϋπάρχουσες ιστορικές 
συνθέσεις, τις παραθέτουν με τη μορφή κειμένου. Η ιστορική αφήγηση που δημιουργείται 
είναι συμβατή με την επίσημη ιδεολογία και τον παραδοσιακό ιστοριογραφικό κανόνα, 
σύμφωνη με τους επιμέρους σκοπούς των ενοτήτων, όπως παρουσιάζονται στα αναλυτικά 
προγράμματα και στις οδηγίες για τους διδάσκοντες (βλ. Στα νεότερα χρόνια, Ιστορία Στ΄ 
τάξης Δημοτικού (Βιβλίο για το δάσκαλο), ΟΕΔΒ (αναθεωρημένη έκδοση), Αθήνα, 1998, 
σσ.191-203; Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φιλολογικών Μαθημάτων στο Γυμνάσιο 
(Σχολικό έτος 2004-2005),ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2004, σσ.223-278; Οδηγίες για τη Διδασκαλία των 
Φιλολογικών Μαθημάτων στο Λύκειο (Σχολικό έτος 2004-2005), ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2004, σσ.263-
338).  
Οι μαθητές γίνονται αποδέκτες πληροφοριών συγκεκριμένης αφηγηματικής δομής, λογικής 
ακολουθίας και αιτιακής ανάλυσης, καθώς και προεπιλεγμένων οπτικών και κειμενικών 
πηγών. Πολλές φορές στα σχολικά εγχειρίδια αποσιωπείται η σχέση της αφήγησης ή 
ερμηνείας που προσφέρουν με την πηγή που τη στηρίζει ή ακόμα και την αμφισβητεί. 
Τεχνικές όπως της απώθησης-αποσιώπησης, αντιστροφής, συρρίκνωσης, εκτεταμένης 
αφήγησης χρησιμοποιούνται προκειμένου να κρυφτούν μυστικά που σύμφωνα με τον 
ιστορικό Marc Ferro (2016) έχει κάθε έθνος (Κόκκινος, 2003; Αβδελά, 1998). Επιπλέον, τα 
σχολικά εγχειρίδια είναι πυκνογραμμένα λόγω μιας υπερευαισθησίας, να μην 
παραλειφθούν από μέρους της επίσημης πολιτείας στοιχεία των «παρακαταθηκών του 
Έθνους», αλλά και του γεγονότος ότι η ιστορία αποτελεί το βασικό μέσο διαμόρφωσης της 
εθνικής ταυτότητας. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει τόσο σε διεθνές όσο και εθνικό επίπεδο 
για την παραγωγή διδακτικών εγχειριδίων ιστορίας, που να ακολουθούν τα σύγχρονα 
δεδομένα στο χώρο της ιστοριογραφίας αλλά και της διδακτικής έρευνας, έχουν συναντήσει 
σοβαρές αντιστάσεις και διαιωνίζουν την μη εξοικείωση των μαθητών με τα μεθοδολογικά 
εφόδια της ιστορικής επιστήμης, επειδή οδηγούν στην ταύτιση γεγονότος, πηγής και 
ερμηνείας (Κόκκινος, 2003; Aldebert, 2002).  
Επιπλέον το σύστημα διδασκαλίας είναι προσανατολισμένο στην παράδοση ή στην 
απομνημόνευση (Μαυροσκούφης, 2008; Jukes 2005). Το σύστημα προτάσσεται των 
δεξιοτήτων που προσδιορίζουν την καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης του μαθητή, όπως η 
επιλογή, επεξεργασία, ταξινόμηση, αξιολόγηση, σύγκριση, ανάλυση και σύνθεση ιστορικού 
υλικού, η ενσυναισθητική πρόσληψη των πράξεων των ανθρώπων που έζησαν στο 
παρελθόν, η κριτική προσέγγιση των αποτυπωμάτων του χρόνου και η ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων (Λεοντσίνης, 1999).  

Η εικονική αποτύπωση 
Μέσα από  όσα προαναφέρθηκαν, αναδεικνύεται η ανάγκη οπτικοποίησης, ταυτόχρονα  της 
ιστορικής αφήγησης και της  συμμετοχικότητας των μαθητών και μαθητριών στα ιστορικά 
γεγονότα. Οι εικονιστικές πηγές, οι οποίες αναφέρονται σε φωτογραφίες, έργα τέχνης, 
ζωγραφικούς πίνακες, γλυπτά, αγγεία, μικρογραφίες, χαρακτικά, σκίτσα, γελοιογραφίες και 
αφίσες, φωτίζουν τα γεγονότα, ζωντανεύουν την ιστορική αφήγηση και ενεργοποιούν το 
ενδιαφέρον των μαθητών. Αυτές οι οπτικές αναφορές παρουσιάζουν μια διαφορετική 
μορφή αποτύπωσης του νοήματος, η οποία μπορεί να έχει λειτουργική σχέση με το κείμενο 
της αφήγησης, συμπληρώνοντας ή ερμηνεύοντάς το, αλλά μπορεί να είναι και αυτούσιοι 
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φορείς νοημάτων, ανεξάρτητοι από την αφήγηση. Σύμφωνα με τον Πλειό (2005), οι 
ιδιότητες των εικόνων, απλών και τεχνολογικών, επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης και 
συμπεριφοράς των ατόμων και καθορίζουν τη λειτουργία του σχολείου. Οι εικόνες 
αποτελούν σημειοδότες του πολιτισμού, καθώς μεταφέρουν κοινωνικές αξίες και αντιλήψεις, 
αλλά ταυτόχρονα και κοινωνικά πεδία παραγωγής νοήματος (Δημητριάδου, 2006). 
Άλλωστε. όπως υποστηρίζει η Μυλωνάκου-Κεκέ (2005), δεν βλέπουμε όλοι τα ίδια πράγματα 
όταν βλέπουμε εικόνες, αλλά η οπτική αντίληψη επηρεάζεται από σταθερούς ή παροδικούς 
παράγοντες (προσωπικότητα, φύλο, επάγγελμα, ηλικία, αξίες, στάσεις, κίνητρα, 
θρησκευτικές πεποιθήσεις, κοινωνικοοικονομική θέση, πολιτιστικό υπόβαθρο, εκπαίδευση 
αλλά και συναισθηματικές καταστάσεις, προθέσεις, και κίνητρα).  
Από την άλλη, τα τεχνολογικά εργαλεία διαρκώς αυξάνονται και η εκπαιδευτική αξία των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας γίνεται πολυσύνθετη και πολυπρισματική. Το 
περιβάλλον των νέων τεχνολογιών παρέχει τα εργαλεία για την πρόσβαση, την ανάλυση 
και τη μεταφορά της πληροφορίας, αλλά και για τη διαχείριση και αξιοποίηση της νέας 
γνώσης, δημιουργώντας μια νέα κοινωνική πραγματικότητα, την Κοινωνία της 
Πληροφορίας.  
Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, όπως και η τεχνολογική έκρηξη του 
διαδικτύου και των πολυμέσων δρουν καταλυτικά στην ανθρώπινη εξέλιξη, δημιουργούν 
νέες συνθήκες στην παροχή της εκπαίδευσης και οδηγούν σε κομβικές αλλαγές της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, διαφοροποιώντας τους καθιερωμένους ρόλους εκπαιδευτικού 
και μαθητών: αφενός ενισχύουν το ρόλο του εκπαιδευτικού και στηρίζουν το έργο του με τη 
δυνατότητα χρήσης νέων εργαλείων και αφετέρου μεταθέτουν το ενδιαφέρον από το 
γνωστικό αντικείμενο, στον μαθητή και τη μαθήτρια, καθιστώντας τους ενεργά υποκείμενα 
(Παναγιωτακόπουλος, 1998). 
Κατ’ επέκταση, οι μαθητές και οι μαθήτριες στο σύγχρονο σχολείο βιώνουν μια αντίφαση 
κατά την οποία δεν συνάδει το πλουραλιστικό - τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο ζουν, με 
τη φορμαλιστική σχολική γνώση και την αποκομμένη εκπαιδευτική πραγματικότητα. 
Προσπαθώντας να συγκεράσουν τις δυο αυτές αντιφατικές πραγματικότητες, οι μαθητές και 
οι μαθήτριες επιζητούν την πρόσβαση σε πολλαπλές και πολυμεσικές πηγές, καθώς και 
διασκεδαστικές, παιγνιώδεις μαθησιακές διαδικασίες, που είναι  προσαρμοσμένες στην 
τεχνολογική πρόοδο. Η σημαντική διαφορά στη χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική 
πράξη από τις αντίστοιχες παραδοσιακές, είναι η αξιοποίηση μιας σύνθετης υπερμεσικής 
δομής, δηλαδή η αξιοποίηση πολυτροπικών κειμένων (κείμενο, εικόνα, ήχος κ.α.), που 
υπάρχουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο και ανοίγουν τη σχολική τάξη στην κοινωνία της 
γνώσης και της πληροφορίας. Πιο αναλυτικά, το διαδίκτυο προσφέρει έναν ατελείωτο 
αριθμό πηγών και την πρόσβαση σε όλων των ειδών τις πληροφορίες, όμως είναι εξαιρετικά 
σημαντικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού, καθώς χωρίς τη σχεδιασμένη και στοχευμένη 
αναζήτηση, η χρήση του διαδικτύου μπορεί να γίνει χαοτική και αποπροσανατολιστική. Το 
σημαντικότερο όφελος που προκύπτει από τη χρήση του διαδικτύου στη σχολική τάξη είναι 
η αυτόματη μετατροπή της σε μια παγκόσμια τάξη με πρόσβαση σε μουσεία, βιβλία, ταινίες 
κ.ά.  

Η Ελληνική Επανάσταση 
Εξετάζοντας την ιστορική χρονική περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, παρατηρείται 
πληθώρα γραπτών πηγών από περιηγητές, απομνημονεύματα, ιστορικές αναλύσεις και 
λογοτεχνικά έργα, αλλά η οπτικοποίηση των γεγονότων είναι περιορισμένη. Αυτό καθιστά 
ακόμα πιο απαραίτητη την ανάγκη αξιοποίησης των ζωγραφικών πινάκων, οι οποίοι είναι 
φιλοτεχνημένοι από Έλληνες και ξένους ζωγράφους, οι οποίοι εξιστορούν με το δικό τους 
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μοναδικό τρόπο τα γεγονότα. Από τα έργα αυτά, άλλα δημιουργήθηκαν την ώρα των 
γεγονότων και άλλα μεταγενέστερα, από ανθρώπους, που είτε τα έζησαν οι ίδιοι, είτε τα 
πληροφορήθηκαν, μεταφέροντας την συναισθηματική, πολιτική και στρατιωτική ερμηνεία 
των δημιουργών, ή της περιρρέουσας ατμόσφαιρας της εποχής.  
Ακόμα και ο τόπος, (μουσεία, ιδιωτικές συλλογές), όπου αυτά τα έργα φυλάσσονται, καθώς 
και η εκπαιδευτική τους αξιοποίηση συνιστούν μοναδική παρακαταθήκη ανασύστασης μιας 
ιστορικής εποχής, ταυτισμένης με την ελευθερία ενός λαού, του ελληνικού και την ίδρυση 
ενός νέου κράτους: του ελληνικού. Διακόσια χρόνια μετά την κήρυξη της Ελληνικής 
Επανάστασης, από ένα ασθενικό σε πληθυσμό και έκταση Ελληνικό κράτος, φτωχό σε 
πόρους, με όποιες αδυναμίες, δυσκολίες, λάθη και εμπόδια, η Ελλάδα κατάφερε να 
επεκταθεί, να αναπτυχθεί και να καταστεί οργανικό τμήμα του δυτικού κόσμου. Η 
αποτίναξη του μακραίωνου οθωμανικού ζυγού βρίσκει την έκφρασή της στην επανάσταση. 
Οι Έλληνες ενωμένοι απέναντι στον κοινό εχθρό μάχονται και κερδίζουν μάχες ενώνοντας 
μαζί τους τον πνευματικό κόσμο σε Ευρώπη και Αμερική. Οι εμφύλιοι πόλεμοι θα 
οδηγήσουν στην αποφασιστική παρέμβαση του διεθνούς παράγοντα και στη συνέχεια στη 
δρομολόγηση της ανεξαρτησίας. 

Η ζωγραφική 
Για να μπορέσει να προσπελαστεί η αναφερόμενη ιστορική περίοδος, χρησιμοποιείται ως 
οδηγός η τέχνη της ζωγραφικής, μέσω ζωγραφικών πινάκων που αποτυπώνουν με τον πιο 
εύγλωττο τρόπο την ιστορία που θα απαιτούσε διήγηση μεγάλης έκτασης. Η επιλογή των 
έργων γίνεται βάση κατηγοριοποίησης, έτσι ώστε  η ολιστική προσέγγιση να έχει 
συγκεκριμένα στάδια σύστασης. Οι κατηγορίες είναι: 
 
• Προεπαναστατική περίοδος 
• Πρωταγωνιστές 
• Πολεμικά γεγονότα 
• Διπλωματικά γεγονότα 
• Ίδρυση ελληνικού κράτους. 

Επιλέγονται εμβληματικοί  πίνακες κάθε κατηγορίας: 
● «Τα αρραβωνιάσματα» (1875) του Νικολάου Γύζη, πίνακας που εκτίθεται στην 
Εθνική Πινακοθήκη. Μια πολυπρόσωπη σκηνή αρραβώνα σε ένα ελληνικό σπίτι την 
περίοδο της Τουρκοκρατίας, όπου δύο παιδιά σε μικρή ηλικία αρραβωνιάζονται 
προκειμένου να γλιτώσουν τον σκληρότερο φόρο που πλήρωναν οι Έλληνες στους 
Οθωμανούς κατακτητές, το παιζομάζωμα. Η ζωή των κατακτημένων, υπό τον μακραίωνο 
ζυγό, αναδεικνύει κάποιους από τους λόγους της επανάστασης. 
● Το πορτραίτο του Γέρου του Μοριά, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη (Λιθογραφία, 1828) 
από το γερμανό λοχαγό Karl Krazeisen. Ο  καλλιτέχνης ήρθε στην Ελλάδα το 1826 και 
πολέμησε μαζί με τους Έλληνες για ένα χρόνο. Αυτοδίδακτος ζωγράφος, σχεδιαστής και 
χαράκτης απεικόνισε με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο τον ήρωα. Επιστρέφοντας στη χώρα του, 
κυκλοφόρησε τα σχέδιά του με τίτλο «Προσωπογραφίες των διασημότερων Ελλήνων και 
Φιλελλήνων». Πορτραίτα των αγωνιστών της επανάστασης έχουν φιλοτεχνηθεί από Έλληνες 
και ξένους ζωγράφους αναδεικνύοντας, πως τα πρόσωπα, ως πρωταγωνιστές μιας τόσο 
σημαντικής ιστορικής περιόδου, καθιστούν απαραίτητη την εξερεύνηση της ζωής, των 
γεγονότων που καθόρισαν την πορεία τους, όπως και τη συμβολή τους στον αγώνα. Στα 
πρόσωπα των πρωταγωνιστών συγκαταλέγονται και οι φιλέλληνες, που με την προσωπική 



Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | STE(A)M educators & education 

236 

τους συμμετοχή,  ή με την ηθική και υλική στήριξη, βρέθηκαν κοντά στον δοκιμαζόμενο 
λαό. 
● «Η σφαγή της Χίου» (1924) του Eugene Delacroix εκτίθεται στο Μουσείο του 
Λούβρου. Ένας πίνακας που καταγράφει ένα συγκλονιστικό γεγονός κατά το δεύτερο 
χρόνο της επανάστασης: τη σφαγή των κατοίκων του νησιού ως αντίποινα για τον ξεσηκωμό 
τους. Ο ζωγράφος, χωρίς να είναι ο ίδιος μάρτυρας του γεγονότος, αφηγείται τα πάθη ενός 
λαού. Είναι ένα από τα πολλά γεγονότα που θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για πολλούς 
καλλιτέχνες. 
● «Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου» (1828) του George Philip Reinagle εκτίθεται στο 
Εθνικό Ναυτικό Μουσείο του Λονδίνου. Ο Reinagle βρέθηκε ως αυτόπτης μάρτυρας στη 
ναυμαχία και επιστρέφοντας αποτύπωσε τα τεκταινόμενα. Η αποφασιστική παρέμβαση των 
μεγάλων δυνάμεων της εποχής θα δρομολογήσει εξελίξεις για τη δημιουργία αυτόνομου 
ελληνικού κράτους. Ο πίνακας δύναται να αποτελέσει την αφορμή, προκειμένου να 
εξεταστούν μια σειρά ερωτημάτων, μεταξύ των οποίων οι στρατιωτικοί συσχετισμοί των 
εμπολέμων, η παρουσία και συμβολή των ξένων δυνάμεων, οι συνέπειες της ναυμαχίας για 
τις πολιτικές εξελίξεις. 
● «Η Συνθήκη του Λονδίνου» (1843) των Guggenberger και Halbreiter, τοιχογραφία 
της Αίθουσας «Ελ. Βενιζέλος» στη Βουλή των Ελλήνων. Απεικονίζονται, σε ένα πολυτελές 
δωμάτιο, οι εκπρόσωποι των τριων Δυνάμεων να συζητούν, έχοντας πάνω στο τραπέζι, τον 
χάρτη της Ελλάδας. Η διερεύνηση από τους μαθητές/τριες του χώρου, στον οποίο βρίσκεται 
ο πίνακας μέχρι τις μορφές, που απεικονίζονται, αλλά και οι συνέπειες, τις οποίες είχε η 
υπογραφή της συνθήκης, ως διπλωματικό γεγονός, τόσο για τους επαναστάτες, όσο και για 
τις Μεγάλες δυνάμεις, δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής της  ανακαλυπτικής μεθόδου 
διδασκαλίας και ταυτόχρονα μιας ενσυναισθητικής προσέγγισης του ιστορικού γεγονότος.  
 
Οι πέντε πίνακες αποτελούν την εκκίνηση και αφορμή για να ξεκινήσει το ταξίδι της 
περιήγησης στην εικονική αναπαράσταση της ιστορίας, με τρόπο εξατομικευμένο, 
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διαδικτυακές ξεναγήσεις και αφιερώματα δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους 
να γνωρίσουν τους θησαυρούς που διαθέτουν. 
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Περίληψη 

Στην εισήγηση αυτή αξιοποιούμε τις αρχές της κοινωνικής-πολιτισμικής ψυχολογίας για να 
υποστηρίξουμε ότι, τόσο στη σύνταξη ενός ιστορικού κειμένου, όσο και στην ανάγνωση και 
πρόσληψή του, δίνεται έμφαση σε συγκεκριμένα γεγονότα και πρόσωπα, ενώ άλλα 
επιλέγεται να αποσιωπηθούν. Μ’ αυτήν την έννοια μπορεί να έχουμε ιδεολογική χρήση των 
γεγονότων του παρελθόντος. Επιπλέον, η  αναγνώριση ότι κάθε αφήγηση για ένα ιστορικό 
γεγονός είναι και ερμηνεία υπαγορεύει  την ανάγκη να διαβαστεί σε σύγκριση με άλλες 
αφηγήσεις. Μια από τις στρατηγικές για τον περιορισμό της ιδεολογικής χρήσης της 
ιστορίας  θα μπορούσε να είναι η αξιοποίηση της πολυπρισματικότητας με την οποία έχουμε 
την ευκαιρία να εξετάσουμε την αξιοπιστία μιας ιστορικής πηγής, αλλά και να φωτίσουμε 
ερμηνευτικά ένα γεγονός στο πλαίσιο ενός όλου. Ένα τέτοιο παράδειγμα εξετάζουμε σ’ αυτή 
την εισήγηση με τις αρχές της πολυπρισματικής προσέγγισης. Από τη μελέτη των πηγών 
προκύπτει ότι υπήρξαν κινήσεις μεταρρυθμιστικές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πριν 
και μετά την Ελληνική Επανάσταση, που επιβάλλουν την κριτική επανεξέταση της  
κυρίαρχης αντίληψης περί στασιμότητάς. 

Λέξεις κλειδιά: Ελληνική Επανάσταση 1821, Μεταρρυθμίσεις, Οθωμανική Αυτοκρατορία,, 
πολυπρισματική προσέγγιση, αρχειακό υλικό 

 

Εισαγωγή 

Στην Κριτική Παιδαγωγική  (Freire, 1977)  δίνεται προτεραιότητα στη διερεύνηση της 
κυρίαρχης κουλτούρας, στην εξάσκηση των μαθητών να αναγνωρίζουν τα σημεία της, την 
ισχύ και την επιρροή της στην κοινωνία και να επινοούν τρόπους για την αμφισβήτησή της. 
Βασικές στρατηγικές στην εκπαιδευτική διαδικασία της κριτικής παιδαγωγικής είναι η 
αξιοποίηση της κριτικής ανάλυσης λόγου, της πολυπρισματικότητας και της αντιπαράθεσης 
επιχειρημάτων. 

Όσον αφορά στη διδακτική της ιστορίας και στην προσέγγιση του ιστορικού λόγου και 
των πηγών κριτική ανάλυση σημαίνει την αναζήτηση των νοημάτων που σε πρώτο επίπεδο 
δεν είναι φανερά. Ο ιστορικός λόγος δεν αντιμετωπίζεται ως ιδεολογικά ουδέτερος, 
καθορισμένος και αμετακίνητος. Αντιθέτως, αντιμετωπίζεται ως προϊόν συγκεκριμένων 
αντιλήψεων της εποχής που παρήχθη. Έτσι η εξάσκηση στην κατανόηση του ιστορικού 
κειμένου σημαίνει ανάδειξη της οργάνωσης και του στόχου του (Κάββουρα, 2011). 
Συγκεκριμένα, θα πρέπει στην  επεξεργασία ενός ιστορικού κειμένου ή ιστορικών πηγών να 
διερευνώνται  σε ποια γεγονότα και πρόσωπα δίνεται έμφαση, αν αποσιωπώνται και γιατί 
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Περίληψη 

Στην εισήγηση αυτή αξιοποιούμε τις αρχές της κοινωνικής-πολιτισμικής ψυχολογίας για να 
υποστηρίξουμε ότι, τόσο στη σύνταξη ενός ιστορικού κειμένου, όσο και στην ανάγνωση και 
πρόσληψή του, δίνεται έμφαση σε συγκεκριμένα γεγονότα και πρόσωπα, ενώ άλλα 
επιλέγεται να αποσιωπηθούν. Μ’ αυτήν την έννοια μπορεί να έχουμε ιδεολογική χρήση των 
γεγονότων του παρελθόντος. Επιπλέον, η  αναγνώριση ότι κάθε αφήγηση για ένα ιστορικό 
γεγονός είναι και ερμηνεία υπαγορεύει  την ανάγκη να διαβαστεί σε σύγκριση με άλλες 
αφηγήσεις. Μια από τις στρατηγικές για τον περιορισμό της ιδεολογικής χρήσης της 
ιστορίας  θα μπορούσε να είναι η αξιοποίηση της πολυπρισματικότητας με την οποία έχουμε 
την ευκαιρία να εξετάσουμε την αξιοπιστία μιας ιστορικής πηγής, αλλά και να φωτίσουμε 
ερμηνευτικά ένα γεγονός στο πλαίσιο ενός όλου. Ένα τέτοιο παράδειγμα εξετάζουμε σ’ αυτή 
την εισήγηση με τις αρχές της πολυπρισματικής προσέγγισης. Από τη μελέτη των πηγών 
προκύπτει ότι υπήρξαν κινήσεις μεταρρυθμιστικές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πριν 
και μετά την Ελληνική Επανάσταση, που επιβάλλουν την κριτική επανεξέταση της  
κυρίαρχης αντίληψης περί στασιμότητάς. 

Λέξεις κλειδιά: Ελληνική Επανάσταση 1821, Μεταρρυθμίσεις, Οθωμανική Αυτοκρατορία,, 
πολυπρισματική προσέγγιση, αρχειακό υλικό 

 

Εισαγωγή 

Στην Κριτική Παιδαγωγική  (Freire, 1977)  δίνεται προτεραιότητα στη διερεύνηση της 
κυρίαρχης κουλτούρας, στην εξάσκηση των μαθητών να αναγνωρίζουν τα σημεία της, την 
ισχύ και την επιρροή της στην κοινωνία και να επινοούν τρόπους για την αμφισβήτησή της. 
Βασικές στρατηγικές στην εκπαιδευτική διαδικασία της κριτικής παιδαγωγικής είναι η 
αξιοποίηση της κριτικής ανάλυσης λόγου, της πολυπρισματικότητας και της αντιπαράθεσης 
επιχειρημάτων. 

Όσον αφορά στη διδακτική της ιστορίας και στην προσέγγιση του ιστορικού λόγου και 
των πηγών κριτική ανάλυση σημαίνει την αναζήτηση των νοημάτων που σε πρώτο επίπεδο 
δεν είναι φανερά. Ο ιστορικός λόγος δεν αντιμετωπίζεται ως ιδεολογικά ουδέτερος, 
καθορισμένος και αμετακίνητος. Αντιθέτως, αντιμετωπίζεται ως προϊόν συγκεκριμένων 
αντιλήψεων της εποχής που παρήχθη. Έτσι η εξάσκηση στην κατανόηση του ιστορικού 
κειμένου σημαίνει ανάδειξη της οργάνωσης και του στόχου του (Κάββουρα, 2011). 
Συγκεκριμένα, θα πρέπει στην  επεξεργασία ενός ιστορικού κειμένου ή ιστορικών πηγών να 
διερευνώνται  σε ποια γεγονότα και πρόσωπα δίνεται έμφαση, αν αποσιωπώνται και γιατί 
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κάποιες πληροφορίες, την εποχή που συντάχθηκε το κείμενο, αν και κατά πόσο είναι ορατή 
η διάκριση μεταξύ γεγονότος και σχολίου, ερμηνείας και συμπεράσματος (Moniot, 2000). Σε 
κάθε περίπτωση αυτό που είναι σημαντικό να μάθουν οι μαθητές,  είναι να διακρίνουν σε 
ένα κείμενο ιστορίας «ποιος λέει τι, πώς το λέει  και γιατί». Επιπλέον, σύμφωνα με την 
πολιτισμική ψυχολογία, ένα κείμενο ερμηνεύεται σύμφωνα με τις αναπαραστάσεις του 
δέκτη. Δε διαβάζεται ένα κείμενο αθώα. Κατά την πρόσληψή του από τον αναγνώστη 
έρχονται στην επιφάνεια οι αναπαραστάσεις που μπορεί να αποτυπώνονται στη γλώσσα ή 
και στο σχηματισμό νοητικών εικόνων. 

Η κριτική ανάλυση χρειάζεται και την έννοια της πολυπρισματικότητας στην 
επεξεργασία  των πηγών και του ιστορικού λόγου (Μακαρατζής, 2017). Η πολυπρισματική 
προσέγγιση  επιτρέπει να εξετάσει κάποιος ένα γεγονός υπό το πρίσμα οπτικών που μπορεί 
να είναι συμπληρωματικές, αλλά και διαφορετικές ή και συγκρουόμενες με την επίσημη ή 
και την κυρίαρχη οπτική και δίνει τη δυνατότητα να ελεγχθεί η αξιοπιστία μιας πηγής 
(Strandling, 2003, Κάββουρα, 2013). Η ανάδειξη οπτικών και φωνών φωτίζει την ιστορική 
πραγματικότητα και φέρνει στην επιφάνεια όχι μόνο γεγονότα και πρόσωπα που 
αποσιωπήθηκαν από την κυρίαρχη αφήγηση, αλλά στρέφει την προσοχή στην ανάγκη να 
αναζητηθούν οι λόγοι και οι αιτίες αυτής της αποσιώπησης (Ricoeur, 2000). Η  αναγνώριση 
ότι κάθε αφήγηση για ένα ιστορικό γεγονός είναι και ερμηνεία συνεπάγεται την ανάγκη να 
διαβαστεί σε σύγκριση με άλλες αφηγήσεις. Μάλιστα, οι υποστηρικτές της κοινωνικής, 
πολιτισμικής ψυχολογίας υπογραμμίζουν ότι μπροστά σε ένα κείμενο προσέρχεται κάποιος 
έχοντας αναπαραστάσεις, ένα πλαίσιο νοητικό, κάποιες δομές υποδοχής (Vygotsky, 2008). 
Το κείμενο έχει κάποιες ενδείξεις. Αυτές τις ενδείξεις τις διαβάζουμε με βάση τις νοητικές 
μας αναπαραστάσεις, που τις περισσότερες φορές  είναι φυσικοποιημένες, και με αυτές 
χειριζόμαστε το κείμενο και τις ενδείξεις του. Έτσι, με βάση αυτόν τον νοητικό σκελετό,  
προσλαμβάνουμε τις ενδείξεις του κειμένου, άλλες τις απορρίπτουμε, άλλες τις ερμηνεύουμε 
ή και τέλος τις μετασχηματίζουμε. Το κείμενο δεν είναι πάντα το ίδιο ή δεν προσλαμβάνεται 
πάντα με τον ίδιο τρόπο. Η κριτική ανάλυση και η πολυπρισματικότητα  ενισχύονται από 
την αναζήτηση επιχειρημάτων που μπορεί να επικαλούνται όσοι υποστηρίζουν μια 
αφήγηση. Η αντιπαράθεση επιχειρημάτων επιτρέπει τη  βαθύτερη κατανόηση διαφορετικών 
απόψεων και θέσεων, όπως και η αντιπαράθεση επιχειρημάτων, ως διδακτική πρακτική, 
προωθεί την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. 

Η έννοια της αφήγησης είναι στενά δεμένη με την ιστορία ως επιστήμη. Μάλιστα, όσο 
περισσότερο αφηγούμαστε τόσο περισσότερο εξηγούμε και ερμηνεύουμε. Η καχυποψία 
προς την αλήθεια που περιέχει μια ιστορική αφήγηση προήλθε από τη σχολή των “Annales” 
που απέρριψαν το «δράμα της αφήγησης» και ενισχύθηκε  από τον στρουκτουραλισμό και 
από τις αρχές της μετανεωτερικής εποχής που υποστηρίζει ότι κάθε ιστορική αφήγηση είναι 
μια γλωσσική κατασκευή. Οι επιστημολόγοι, από την πλευρά τους, υποστηρίζουν ότι τα 
άτομα πάντα αφηγούνται, επειδή μ’ αυτόν τον τρόπο δίνουν νόημα στις εμπειρίες τους 
(Bruner, 1986). Πάντα αφηγούμαστε, με την έννοια ότι το παρελθόν, ακόμη και το πολύ 
προσωπικό, είναι σε διαρκή διερώτηση και διαπραγμάτευση (Lang, 2003). Ακόμη και η 
ακαδημαϊκή ιστοριογραφία κατά κάποιο τρόπο δεν είναι παρά μια εκλεπτυσμένη αφήγηση, 
ακόμη και αν είναι ανοικτή στην έρευνα και στην εξήγηση χωρίς να διατυπώνονται  
βεβαιότητες (White, 2010, Βόγλη, 2015). Όλοι αφηγούμαστε, κάνουμε πλοκές για τα 
γεγονότα που θέλουμε να είναι στην επιφάνεια και να μείνουν στη μνήμη, ενώ κάποια άλλα 
τα αποσιωπούμε (Ricoeur, 2000).  

Σύμφωνα με την κοινωνική και πολιτισμική ψυχολογία δεν κατανοούμε ένα κείμενο 
παρά με βάση τους πολιτισμικούς μας πόρους. Με την ίδια λογική, με  βάση, δηλαδή, αυτά 
τα πολιτισμικά πρότυπα, τα  ερμηνευτικά μοντέλα και τις συγκεκριμένες αναπαραστάσεις 
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και ταυτότητες κατασκευάζουμε τις αφηγήσεις μας (Miscovici, 1995, Veltri, 2015). Για 
παράδειγμα, με βάση συγκεκριμένα πολιτισμικά πρότυπα εννοιολόγησης, όπως τις έννοιες 
πρόοδος, στασιμότητα, ελευθερία, ηρωισμός, ομόνοια κ. ά,  που διαιωνίζονται μέσα από τη 
γλώσσα, τα συναισθήματα και τις αναπαραστάσεις του νου, ερμηνεύονται γεγονότα 
ιστορικά και κατασκευάζονται αφηγήσεις για την πορεία ενός έθνους. Οι ερμηνείες, λοιπόν, 
δεν είναι ατομικές ή ενδοπροσωπικές. Υπαγορεύονται από τις πολιτισμικές πρακτικές που 
παρέχουν έτοιμα ερμηνευτικά μοντέλα και στερεότυπα. Η σχολική ιστορία θα μπορούσε να 
φέρει στην επιφάνεια αυτά τα έτοιμα ερμηνευτικά μοντέλα και μέσα από τη μελέτη πηγών, 
συχνά αντικρουόμενων. Να φέρει, με άλλα λόγια, τον μαθητή σε γνωστική σύγκρουση για 
τη συνειδητοποίηση αυτών των στερεοτύπων.  

Έτσι, εφόσον αναγνωρίζουμε ότι και η ιστορία είναι μια αφήγηση, χρειάζεται να δούμε 
ποιος αφηγείται τι, πώς και γατί. Όταν διαβάζουμε μια αφήγηση, ένα κείμενο, χρειάζεται να 
διατυπώνουμε ερωτήματα και αντιρρήσεις. Να ακολουθούμε τις αρχές μιας ανοιχτής 
λογικής με τη διατύπωση ενός προβλήματος,  εναλλακτικών  υποθέσεων για ένα γεγονός, 
εξοικείωση με   τις αρχές της πολυπρισματικότητας και την  αναγνώριση των διαφόρων και 
διαφορετικών φωνών για τη σύνθεση των δικών μας αφηγήσεων (Parkes, 2007). Ακόμη και 
στο πλαίσιο της κύριας αφήγησης γεγονότων της εθνικής ιστορίας υπάρχει ανάγκη για 
αξιοποίηση της πολυπρισματικότητας. Μπορεί για το ίδιο γεγονός να έχουμε  πολλαπλές 
αφηγήσεις, συμπληρωματικές ή και συγκρουόμενες.   

Η πολυπρισματικότητα έχει παιδευτικό και παιδαγωγικό στόχο, επειδή αποσκοπεί στην 
κατανόηση του «άλλου», αλλά και στη συνειδητοποίηση ότι πολλές από τις  βεβαιότητες για 
το παρελθόν είναι αποτέλεσμα των εξοικείωσής μας με έτοιμες αφηγήσεις (knowledge 
telling). Μια καλή πρακτική για να διευκολύνουμε τους μαθητές να πλέξουν τη δική τους 
αφήγηση για κάποια γεγονότα είναι να αξιοποιούμε στην αμοιβαία διαπλοκή τους τις  έξι 
«ιστορικές έννοιες» (historical thinking concepts) του Seixas (Seixas, Morton, 2013, Seixas, 
2006 & 2015).  Συγκεκριμένα, προκειμένου οι μαθητές να σκέφτονται ιστορικά, χρειάζεται 
να είναι σε θέση: α) να διαπιστώνουν την ιστορική σημασία ενός γεγονότος, β) να  
χρησιμοποιούν πρωτογενείς πηγές ως ιστορικά τεκμήρια, γ) να  αναγνωρίζουν τη συνέχεια 
και την αλλαγή, δ) να αναλύουν τα αίτια και τα αποτελέσματα, ε) να  συζητούν και να 
εξετάζουν διάφορες οπτικές και στ) να κατανοούν την ηθική διάσταση των ιστορικών 
ερμηνειών. Αξίζει να σημειώσουμε πως αυτές οι ιστορικές έννοιες αποτέλεσαν τη βάση για 
τη συγκρότηση του καναδικού αναλυτικού προγράμματος σπουδών για την καλλιέργεια 
της ιστορικής σκέψης.  

Με αυτές τις παραδοχές και σε μια προσπάθεια  απεμπλοκής της ιστορικής έρευνας από 
αναχρονιστικές ερμηνείες και στερεοτυπικές αφηγηματικές στρατηγικές, οι οποίες οδηγούν 
στην ιδεολογική και πολιτική χρήση της  Ελληνικής Επανάστασης, θα εξετάσουμε τις  
προσπάθειες μεταρρυθμίσεων στην Οθωμανική διοίκηση πριν, στη διάρκεια και μετά την 
ελληνική επανάσταση του 1821, ως μια από πολύπλευρες διαστάσεις της οθωμανικής 
πραγματικότητας (Μοίρας, 2020). Πρόκειται για μια οπτική που αποσιωπάται από τα 
σχολικά εγχειρίδια και που η έλλειψή της αφυδατώνει τη μελέτη της ελληνικής εθνικής 
ιστορίας. Άλλωστε, το έργο της ιστορίας είναι να ανασυστήσει και να εξηγήσει γεγονότα του 
παρελθόντος μέσα σε ένα ολιστικό ερμηνευτικό περιβάλλον. Γι’ αυτό δεν  αρκεί η γραμμική 
παράθεση των ιστορικών γεγονότων, αλλά η αναζήτηση και ερμηνεία όσων συνδέονται με 
τις έννοιες της μεταβολής  και της αλλαγής. 
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Προσπάθειες μεταρρυθμίσεων στην Οθωμανική διοίκηση πριν την ελληνική 
επανάσταση του 1821 

Η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στη Οθωμανική αυτοκρατορία εκδηλώθηκε, όταν φάνηκαν 
έντονα τα σημάδια παρακμής από τα μέσα του 17ου αιώνα, δηλαδή δύο αιώνες από την 
Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ο Ferdinad Braudel υποστήριξε ότι η Οθωμανική 
αυτοκρατορία έδειξε σημάδια ακατάσχετης παρακμής από το 1600. Επίσης, ο σύγχρονος 
Τούρκος ιστορικός Halil Inalcik ισχυρίστηκε ότι από τα τέλη του 16ου αιώνα η Οθωμανική 
αυτοκρατορία έδειξε συμπτώματα παρακμής (Stiles, 1991). Ο Μεχμέτ Κιοπρουλού, ο οποίος 
ήταν αλβανικής καταγωγής γενίτσαρος και έφτασε να γίνει υψηλός αξιωματούχος του 
θησαυροφυλακίου και των οικονομικών, διορίστηκε το 1656 Μεγάλος Βεζίρης από τον 
Σουλτάνο Μεχμέτ Δ’ (1648-1687) σε μια προσπάθεια αναδιοργάνωσης των κρατικών 
οικονομικών. Σε αντίθεση με τον διανοούμενο ιστορικό, λογοτεχνικό συγγραφέα και 
εγκυκλοπαιδιστή Κατίπ Τσελεμπί, ο οποίος αναζητούσε έναν άνδρα του ξίφους και της 
δράσης, ο Μεχμέτ Κιοπρουλού πίστευε ότι ένας άνδρας της γραφειοκρατικής πένας έπρεπε 
να εμφανιστεί για να σώσει την αυτοκρατορία (Stiles, 1991). Αυτό δείχνει ότι τα οικονομικά 
προβλήματα της Οθωμανικής διοίκησης αποτελούσαν την κύρια αιτία της παρακμής, αφού 
σταμάτησαν οι κατακτήσεις που εξασφάλιζαν πλούτο και λάφυρα στο στράτευμα των 
γενιτσάρων. Ο Μεγάλος Βεζίρης Μεχμέτ Κιοπρουλού εισήγαγε μεταρρυθμίσεις, μειώνοντας 
το μέγεθος του στρατού, εξισορροπώντας τον κρατικό προϋπολογισμό και προωθώντας 
μέτρα για την οικονομική ανακούφιση των ραγιάδων, ώστε να μην καταφεύγουν στα 
αστικά κέντρα. Στη θέση του Μεγάλου Βεζίρη τον διαδέχτηκε μέλος της οικογένειάς του, των 
Κιοπρουλού, που ακολούθησε την πολιτική του με αποτέλεσμα η αυτοκρατορία να 
ανορθωθεί, αποκτώντας στρατιωτική και οικονομική δύναμη για να επιχειρήσει τη δεύτερη 
πολιορκία της Βιέννης το 1683 χωρίς επιτυχία.    

Η αποτυχία αυτή επέβαλε την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων στο στράτευμα, την 
κυκλοφορία νέου νομίσματος σε αντικατάσταση του κυκλοφορούντος που υποτιμήθηκε και 
την υιοθέτηση ενός δικαιότερου φορολογικού συστήματος, όταν το 1699 έγινε Μεγάλος 
Βεζίρης ο Χουσεΐν Κιοπρουλού, ενώ εφαρμόστηκαν μέτρα για τον περιορισμό της 
διαφθοράς των κυβερνητικών αξιωματούχων με τη δωροδοκία (bakshish) από ανθρώπους 
που έψαχναν για δουλειά (Stiles, 1991). Ο ίδιος υπέγραψε τη συνθήκη του Κάρλοβιτς το 
1699 με τις δυτικές χριστιανικές δυνάμεις και προσέλαβε σε υψηλή κυβερνητική θέση τον 
Μουσταφά Ναΐμα Εφέντη, ο οποίος υπήρξε ο περισσότερο φημισμένος Οθωμανός 
ιστορικός. Ο Χουσεΐν Κιοπρουλού βρήκε στο πρόσωπο του Μουσταφά Ναΐμα Εφέντη τον 
αφοσιωμένο διανοούμενο για να παρουσιάσει στο λαό την ταπεινωτική αυτή συνθήκη για 
την Υψηλή Πύλη ως αναγκαιότητα. Η πολιτική θεωρία του Ναΐμα βασίστηκε σε οικείο 
ισλαμικό μοντέλο, όπου το κράτος παρομοιάζεται με το ανθρώπινο σώμα και ο Μεγάλος 
Βεζίρης είναι ο γιατρός. Το κράτος, όπως και το ανθρώπινο σώμα, περνάει τα στάδια της 
γέννησης, της ανάπτυξης και της παρακμής. Επειδή η Οθωμανική αυτοκρατορία βρισκόταν 
στην τελευταίο στάδιο, ο ίδιος πρότεινε στον Χουσεΐν Κιοπρουλού πέντε μέτρα με τα οποία 
θα μπορούσε να την σώσει (Stiles, 1991). Αυτά ήταν τα εξής: Ισοσκελισμένος 
προϋπολογισμός, έγκαιρη καταβολή των μισθών για την αποφυγή εξεγέρσεων από τους 
γενιτσάρους, αναδιοργάνωση στρατεύματος, διοίκηση των επαρχιών με πνεύμα 
δικαιοσύνης, ώστε οι ραγιάδες να πλουτίζουν και να καταβάλουν τους φόρους που 
χρειάζεται η κυβέρνηση και πέμπτο, ευδιάθετη εμφάνιση του σουλτάνου στους υπηκόους 
για να μεταδίδει ειρηνικό πνεύμα. 

Ακολουθώντας τις προτάσεις του Ναΐμα οι μεταρρυθμίσεις του Χουσεΐν Κιοπρουλού 
ήταν αρκετά φιλόδοξες, αφού ικανοποιούσαν τις ανάγκες των αγροτών και της άρχουσας 
τάξης. Πρωταρχικό του μέλημα ήταν η αναζήτηση λύσεων στα οικονομικά και 
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δημοσιονομικά προβλήματα που ταλάνιζαν την αυτοκρατορία, καθώς και η 
αποτελεσματική και δίκαιη διοίκηση. Έγιναν εκχωρήσεις φόρων σε καλλιεργητές που 
επέστρεφαν από τις πόλεις στα χωράφια τους και καταβλήθηκαν προσπάθειες για την 
ίδρυση βιοτεχνιών με σκοπό να ανταγωνιστούν τα εισαγόμενα ευρωπαϊκά βιοτεχνικά 
προϊόντα, ενώ επιβλήθηκαν δασμοί στον καπνό, τον καφέ, το λάδι και το σαπούνι. Οι 
γαιοκτήμονες σπαχήδες αναζωογονήθηκαν από την έλευση νομάδων των φυλών της 
Ανατολίας, ενώ η μερική απασχόληση των γενιτσάρων καταργήθηκε. Το ναυτικό 
εκσυγχρονίστηκε, καθώς οι ναυτικοί εκπαιδεύτηκαν και μισθοδοτούνταν. Έγιναν αλλαγές 
στο παλάτι και στην υπαλληλική υπηρεσία με την υποχρεωτική συνταξιοδότηση των 
ανεπαρκών αξιωματούχων. Για πρώτη φορά τα επίσημα έγγραφα χρονολογούνταν και 
αναπαράγονταν αντίγραφά τους (Stiles, 1991). Τελικά, αξίζει να διερευνηθεί αν οι 
μεταρρυθμίσεις των Κιοπρουλού ίσχυσαν εν συνόλω ή μερικώς ή αναιρέθηκαν στη διάρκεια 
του 18ου αιώνα, επειδή η παραδοσιακή συντηρητική ομάδα υπό την καθοδήγηση των 
Ουλεμάδων και του νέου φιλόδοξου μουφτή εναντιωνόταν στις μεταρρυθμίσεις, 
παραμένοντας πιστοί στη «σαρία» (ισλαμικός θρησκευτικός νόμος διαβίωσης). Το 1702 οι 
συντηρητικές δυνάμεις πέτυχαν την παραίτηση και τον θάνατο του Μεγάλου Βεζίρη 
Χουσεΐν Κιοπρουλού, ενώ το 1703 οι εξεγέρσεις των γενιτσάρων ώθησαν σε παραίτηση τον 
Σουλτάνο Μουσταφά Β΄(1695-1703). 

Συμπερασματικά, τόσο η Συνθήκη του Κάρλοβιτς (1699), όσο και η Συνθήκη του 
Πασάροβιτς (1718) αποτέλεσαν σημεία καμπής της οθωμανικής επέκτασης, αφού η 
αδυναμία χρηματοδότησης επιθετικών πολέμων και η αντίσταση των ευρωπαϊκών 
δυνάμεων σταμάτησαν τις κατακτήσεις. Όμως, επειδή η παρακμή της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας ήταν αργόσυρτη και ασυνεχής με ελάχιστες επιτυχίες και ανατάσεις, όπως 
ήταν η Συνθήκη του Βελιγραδίου (1739) με την οποία οι Αψβούργοι επέστρεψαν στους 
Οθωμανούς τη Βόρεια Σερβία με το Βελιγράδι και την Ολτένια στη Βλαχία και επειδή οι 
εξωτερικοί εχθροί δεν είχαν γίνει απειλητικοί ακόμη, οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις δεν 
εφαρμόστηκαν (Stiles, 1991). Η αντίσταση στις αλλαγές αποδείχθηκε αρκετά ισχυρή εξαιτίας 
των παραδοσιακών συντηρητικών δομών της Οθωμανικής διοίκησης και χρειάστηκε να 
ξεσπάσει η ελληνική επανάσταση το 1821 για να αναδειχθούν τα προβλήματα που 
επιτάχυναν την εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.  

 
Προσπάθειες μεταρρυθμίσεων στην Οθωμανική διοίκηση στη διάρκεια της 

ελληνικής επανάστασης του 1821 

Η έκρηξη της ελληνικής επανάστασης και οι δυσκολίες κατάπνιξής της φανέρωσαν τη 
χρόνια οικονομική παρακμή και τη βαθιά αδυναμία της Οθωμανικής εξουσίας να 
αντιδράσει αποτελεσματικά. Ταυτόχρονα, η Οθωμανική αυτοκρατορία βρέθηκε σε δεινή 
θέση, καθώς δύο άλλα πολεμικά μέτωπα απειλούσαν την υπόσταση της αυτοκρατορίας, 
όπως ήταν η αποστασία του Αλή πασά (1820-1822) και ο πόλεμος με τον Σάχη της σιϊτικής 
Περσίας για τη διεκδίκηση της Καυκασίας και του Ιράκ (1820-1823). Ο σουλτάνος Μαχμούτ 
Β΄ (1808-1839), έχοντας ανανεωτικές ιδέες και μητέρα Γαλλίδα, βρήκε την κατάλληλη 
ευκαιρία να εισαγάγει μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση, το στράτευμα, το τιμαριωτικό σύστημα, 
τη φορολογία κ.α. Παρά τις εμφύλιες συγκρούσεις των επαναστατημένων Ελλήνων ο 
σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ για να καταπνίξει την «ελληνική ανταρσία» ‒oθωμανική οπτική‒ 
αναγκάστηκε στο πεδίο των επιχειρήσεων να ζητήσει τη βοήθεια του υποτελούς του 
Μωχάμετ Άλυ της Αιγύπτου, κλείνοντας συμφωνία μαζί του τον Απρίλιο του 1824, που 
προέβλεπε την παραχώρηση της Κρήτης και του Μωριά. Όμως, η σύμπλευση του Μωχάμετ 
Άλυ με τη Γαλλία θα τον οδηγήσει σε σύγκρουση με τα Βρετανικά γεωπολιτικά συμφέροντα. 
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Παράλληλα, ο σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο 
διάλυσης του στρατιωτικού σώματος των Γενιτσάρων, που ήταν το επίλεκτο σώμα του 
Οθωμανικού στρατού και φορέας εξουσίας, επειδή είχε αποκλίνει από την αποστολή του και 
είχε γίνει μάστιγα διαφθοράς και οικονομικών απαιτήσεων. Πριν προχωρήσει στην 
ενέργεια αυτή, ο σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ προσπάθησε να απομονώσει τους γενιτσάρους από 
την παραδοσιακά ριζωμένη υποστήριξη της μουσουλμανικής θρησκευτικής ηγεσίας και να 
διορίσει δικούς του ανθρώπους σε θέσεις-κλειδιά της διοίκησης των γενιτσαρικών σωμάτων. 
Για να πετύχει το σκοπό του, ο σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ επιδίωξε να εξασφαλίσει την 
υποστήριξη του Ανωτάτου Ουλεμά, του οποίου η συνεργασία με τους γενιτσάρους είχε 
ακυρώσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο παρελθόν. Ο ουλεμά, πιστός στον σουλτάνο, 
προωθήθηκε σε υψηλές θέσεις, ενώ εκείνοι οι οποίοι αντιτάχθηκαν στην πολιτική του 
αποπέμφθηκαν ή εξορίστηκαν (Shaw, 1977). 

Επιπροσθέτως, ο σουλτάνος, ακολουθώντας προσεκτική θρησκευτική πολιτική για να 
κερδίσει την εμπιστοσύνη πολλών άλλων ουλεμάδων, ανοικοδόμησε νέα τζαμιά και 
δημιούργησε θρησκευτικά ιδρύματα με την υποχρέωση όλοι οι μουσουλμάνοι να φοιτήσουν 
σε θρησκευτικά σχολεία μέχρι την προχωρημένη νεανική ηλικία, παρέχοντας εξουσία στους 
τοπικούς ιμάμηδες να ελέγξουν την εφαρμογή του νέου κανονισμού. Όταν ο 
Σεϊχουλισλάμης Μουσταφά Ασίμ Εφέντη, ο οποίος ήταν ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης 
των μουσουλμάνων δεν έδειξε προθυμία στα σχέδια του σουλτάνου, αντικαταστάθηκε από 
τον πιστό και δραστήριο Μεχμέτ Ταχίρ Εφέντη (26 Νοεμβρίου 1825- 6 Μαΐου 1828). 
Επιπλέον, για να κερδίσει με το μέρος του τις λαϊκές μάζες στη διάλυση των γενιτσάρων, 
προχώρησε σε ενορχηστρωμένη προπαγάνδα εναντίον τους, δηλώνοντας την αδυναμία 
τους να προστατεύσουν την αυτοκρατορία, όπως έγινε με τους Έλληνες και τους Πέρσες, ενώ 
τους χαρακτήρισε υποδεέστερους σε σύγκριση με τα τακτικά Αιγυπτιακά στρατεύματα 
(Shaw, 1977). Την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκαν οι γενίτσαροι σε στρατιωτική 
επιχείρηση ήταν το 1811, όταν λιποτάκτησαν 11.400 από την αρχική δύναμη των 13.000 
στρατιωτών και κατέληξαν να είναι μια πραιτωριανή φρουρά, ομοιάζοντας με πολιτικό 
κόμμα και όχι με στρατιωτικό σώμα (Palmer, 1995). 

Τον χειμώνα και την άνοιξη του 1826 ο σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ αποφάσισε σε 
συνεργασία με τους συμβούλους του να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις του στο στράτευμα. 
Αρχικά, πρότεινε την αναδιοργάνωση των απείθαρχων γενιτσάρων παρά την εικόνα 
διάλυσης που παρουσίαζαν. Μια άλλη πρόταση από τους συμβούλους του, που προέβλεπε 
την ενσωμάτωση τμημάτων του νέου σύγχρονου τακτικού στρατού στα σώματα των 
γενιτσάρων, απορρίφθηκε ως αναποτελεσματική. Τελικά, με δεδομένη την άρνηση των 
γενιτσάρων να δεχτούν αλλαγές εξαιτίας της παραδοσιακής προνομιακής τους θέσης, ο 
σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ κατέστρωσε σχέδιο για την εξόντωσή τους. Ήδη, τέσσερις σουλτάνοι 
είχαν δολοφονηθεί και άλλοι τέσσερις σουλτάνοι είχαν ανατραπεί από τους γενιτσάρους οι 
οποίοι ουσιαστικά κατείχαν την εξουσία. Ο μουφτής εξήγγειλε φετφά αφορισμού εναντίον 
τους, καλώντας τους πιστούς στο τζαμί Σουλτάν Αχμέτ. Ο Μεγάλος Βεζίρης μίλησε στην 
ιερή σύναξη και το λόγο του διέσωσε ο Οθωμανός ιστορικός Ασάντ Εφέντη, ενώ τον 
δημοσίευσε στα ελληνικά ο Σπυρίδων Τρικούπης στην Ιστορία της Ελληνικής 
Επαναστάσεως: «Οι στρατιώται εξετράπησαν του καθήκοντός των, εξεφαυλίσθησαν και 
οδηγούμενοι υπό αναξίων ή ανάνδρων διασκορπίζονται ενώπιον των εχθρών. Οποίων 
λυπηρών σκέψεων παραίτιον είναι το θέαμα των σημερινών Ελλήνων! Οι αντάρται ούτοι, 
ως οι κάλαμοι ασθενείς, εματαίωσαν τους μέχρι τούδε αγώνας μας. Εν ακαρεί έπρεπεν η 
ακάθεκτος ορμή των ανδρείων Μουσουλμάνων να τους καταστρέψη και όμως δεν 
ηδυνήθημεν εισέτι να σβέσωμεν την φλόγα της ανταρσίας των!» (Τρικούπης, 2013). 
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Παράλληλα, ο σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο 
διάλυσης του στρατιωτικού σώματος των Γενιτσάρων, που ήταν το επίλεκτο σώμα του 
Οθωμανικού στρατού και φορέας εξουσίας, επειδή είχε αποκλίνει από την αποστολή του και 
είχε γίνει μάστιγα διαφθοράς και οικονομικών απαιτήσεων. Πριν προχωρήσει στην 
ενέργεια αυτή, ο σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ προσπάθησε να απομονώσει τους γενιτσάρους από 
την παραδοσιακά ριζωμένη υποστήριξη της μουσουλμανικής θρησκευτικής ηγεσίας και να 
διορίσει δικούς του ανθρώπους σε θέσεις-κλειδιά της διοίκησης των γενιτσαρικών σωμάτων. 
Για να πετύχει το σκοπό του, ο σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ επιδίωξε να εξασφαλίσει την 
υποστήριξη του Ανωτάτου Ουλεμά, του οποίου η συνεργασία με τους γενιτσάρους είχε 
ακυρώσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο παρελθόν. Ο ουλεμά, πιστός στον σουλτάνο, 
προωθήθηκε σε υψηλές θέσεις, ενώ εκείνοι οι οποίοι αντιτάχθηκαν στην πολιτική του 
αποπέμφθηκαν ή εξορίστηκαν (Shaw, 1977). 

Επιπροσθέτως, ο σουλτάνος, ακολουθώντας προσεκτική θρησκευτική πολιτική για να 
κερδίσει την εμπιστοσύνη πολλών άλλων ουλεμάδων, ανοικοδόμησε νέα τζαμιά και 
δημιούργησε θρησκευτικά ιδρύματα με την υποχρέωση όλοι οι μουσουλμάνοι να φοιτήσουν 
σε θρησκευτικά σχολεία μέχρι την προχωρημένη νεανική ηλικία, παρέχοντας εξουσία στους 
τοπικούς ιμάμηδες να ελέγξουν την εφαρμογή του νέου κανονισμού. Όταν ο 
Σεϊχουλισλάμης Μουσταφά Ασίμ Εφέντη, ο οποίος ήταν ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης 
των μουσουλμάνων δεν έδειξε προθυμία στα σχέδια του σουλτάνου, αντικαταστάθηκε από 
τον πιστό και δραστήριο Μεχμέτ Ταχίρ Εφέντη (26 Νοεμβρίου 1825- 6 Μαΐου 1828). 
Επιπλέον, για να κερδίσει με το μέρος του τις λαϊκές μάζες στη διάλυση των γενιτσάρων, 
προχώρησε σε ενορχηστρωμένη προπαγάνδα εναντίον τους, δηλώνοντας την αδυναμία 
τους να προστατεύσουν την αυτοκρατορία, όπως έγινε με τους Έλληνες και τους Πέρσες, ενώ 
τους χαρακτήρισε υποδεέστερους σε σύγκριση με τα τακτικά Αιγυπτιακά στρατεύματα 
(Shaw, 1977). Την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκαν οι γενίτσαροι σε στρατιωτική 
επιχείρηση ήταν το 1811, όταν λιποτάκτησαν 11.400 από την αρχική δύναμη των 13.000 
στρατιωτών και κατέληξαν να είναι μια πραιτωριανή φρουρά, ομοιάζοντας με πολιτικό 
κόμμα και όχι με στρατιωτικό σώμα (Palmer, 1995). 

Τον χειμώνα και την άνοιξη του 1826 ο σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ αποφάσισε σε 
συνεργασία με τους συμβούλους του να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις του στο στράτευμα. 
Αρχικά, πρότεινε την αναδιοργάνωση των απείθαρχων γενιτσάρων παρά την εικόνα 
διάλυσης που παρουσίαζαν. Μια άλλη πρόταση από τους συμβούλους του, που προέβλεπε 
την ενσωμάτωση τμημάτων του νέου σύγχρονου τακτικού στρατού στα σώματα των 
γενιτσάρων, απορρίφθηκε ως αναποτελεσματική. Τελικά, με δεδομένη την άρνηση των 
γενιτσάρων να δεχτούν αλλαγές εξαιτίας της παραδοσιακής προνομιακής τους θέσης, ο 
σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ κατέστρωσε σχέδιο για την εξόντωσή τους. Ήδη, τέσσερις σουλτάνοι 
είχαν δολοφονηθεί και άλλοι τέσσερις σουλτάνοι είχαν ανατραπεί από τους γενιτσάρους οι 
οποίοι ουσιαστικά κατείχαν την εξουσία. Ο μουφτής εξήγγειλε φετφά αφορισμού εναντίον 
τους, καλώντας τους πιστούς στο τζαμί Σουλτάν Αχμέτ. Ο Μεγάλος Βεζίρης μίλησε στην 
ιερή σύναξη και το λόγο του διέσωσε ο Οθωμανός ιστορικός Ασάντ Εφέντη, ενώ τον 
δημοσίευσε στα ελληνικά ο Σπυρίδων Τρικούπης στην Ιστορία της Ελληνικής 
Επαναστάσεως: «Οι στρατιώται εξετράπησαν του καθήκοντός των, εξεφαυλίσθησαν και 
οδηγούμενοι υπό αναξίων ή ανάνδρων διασκορπίζονται ενώπιον των εχθρών. Οποίων 
λυπηρών σκέψεων παραίτιον είναι το θέαμα των σημερινών Ελλήνων! Οι αντάρται ούτοι, 
ως οι κάλαμοι ασθενείς, εματαίωσαν τους μέχρι τούδε αγώνας μας. Εν ακαρεί έπρεπεν η 
ακάθεκτος ορμή των ανδρείων Μουσουλμάνων να τους καταστρέψη και όμως δεν 
ηδυνήθημεν εισέτι να σβέσωμεν την φλόγα της ανταρσίας των!» (Τρικούπης, 2013). 
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Στις 14 Ιουνίου 1826, αφού οι γενίτσαροι συμμετείχαν άοπλοι σε ποικίλες προσχηματικές 
εκδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη, διοργανωμένες από τον σουλτάνο, άρχισε η σφαγή 
τους που κράτησε για τρεις μέρες με αποτέλεσμα τη θανάτωση 6.000-7.000 από αυτούς, ενώ 
αρκετοί κατέφυγαν στις επαρχίες για να σωθούν. Στις 17 Ιουνίου εκδόθηκε σουλτανικό 
φιρμάνι, που κατάργησε τη στρατιωτική τάξη των γενιτσάρων, ενώ τόση ήταν η μανία του 
όχλου που έσπασε τα μαρμάρινα τουρμπάνια από τα μνήματα στο νεκροταφείο τους (Reid, 
1840). Μετά την εξολόθρευση των γενιτσάρων που παρέμεναν φανατικοί μουσουλμάνοι, ο 
σουλτάνος προχώρησε στην εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών του σχεδίων, που απηχούσαν 
το πνεύμα της νεωτερικότητας παρά το γεγονός ότι εκτυλισσόταν η θυελλώδης ελληνική 
επανάσταση και προοιωνιζόταν ένας ακόμη ρωσο-τουρκικός πόλεμος (1828-1829). Μετά την 
καταστροφή του Οθωμανικού στόλου στο Ναβαρίνο (Οκτώβριος 1827) ο σουλτάνος 
προχώρησε στη δημιουργία νέου στόλου, προώθησε την αύξηση των στρατευμάτων του 
πεζικού, ενθάρρυνε την υπηρεσία ξένων ως στρατιωτικών συμβούλων, όπως είχε κάνει λίγα 
χρόνια νωρίτερα ο Μωχάμετ Άλυ στην Αίγυπτο με την πρόσληψη Γάλλων αξιωματικών 
(Βακαλόπουλος, 1986). Στο πλαίσιο αυτό, επήλθαν αλλαγές στα ήθη και τα έθιμα των 
μουσουλμάνων κατοίκων, αφήνοντας την αχαλίνωτη βαρβαρότητα που επέβαλε η «σαρία» 
του Προφήτη. Επίσης, θεσμοθέτησε την ελευθερία των γυναικών να περπατούν απρόσκοπτα 
στους δρόμους, κατοχυρώθηκε η προστασία της ζωής και περιουσίας των χριστιανών 
υπηκόων και των ξένων, ενώ επιβλήθηκε η ευρωπαϊκή ενδυμασία με την υιοθέτηση 
παντελονιών και κόκκινων φεσιών. Άλλαξε την επαρχιακή διοίκηση και αφαίρεσε την 
εξουσία από τους τοπικούς πασάδες, «τους αγιάνηδες». Θεσμοθέτησε τη ναυτική και 
στρατιωτική σχολή, ίδρυσε ιατρική σχολή και εισήγαγε νόμους για την καραντίνα εναντίον 
της πανώλης, που προερχόταν από άλλες περιοχές (Reid, 1840). Τελικά, οι μεταρρυθμίσεις 
αυτές είχαν πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα και αποτέλεσαν τη βάση για τη γέννηση της 
σύγχρονης τουρκικής δημοκρατίας το 1922, ύστερα από περίπου ογδόντα χρόνια. Το 
μέλλον της νέας Τουρκίας θα περνούσε μέσα από τον εξευρωπαϊσμό των θεσμών της με τη 
μετάβαση από τη προ-νεωτερικότητα στην νεωτερική εποχή, αφού με τη βοήθεια των 
Μεγάλων Δυνάμεων ήδη η ίδρυση του ελληνικού εθνικού κράτους με πολίτες και όχι 
ραγιάδες αποτελούσε πρόκληση για την επίσπευση μεταρρυθμίσεων (Πιζάνιας, 2009).   

Συμπερασματικά, πέραν πάσης αμφιβολίας ήταν κοινός τόπος ότι ο σουλτάνος Μαχμούτ 
Β΄ μεθόδευσε την αντικατάσταση της δύναμης των παραδοσιακών συντηρητικών 
στρατιωτικών και θρησκευτικών τάξεων με μια νέα γραφειοκρατία των διοικητικών 
υπαλλήλων και των γραφέων. Επίσης, κατάργησε τις βάσεις της αρχαίας εξουσίας, όπως 
ήταν το τιμαριωτικό σύστημα, οι εφ’ όρου ζωής φορολογικές γαιοκτησίες τις οποίες 
ενοποίησε σε ένα ξεχωριστό υπουργείο και η πολιτική αυτονομία των επαρχιακών 
διοικητικών αξιωματούχων. Τέλος, συγκέντρωσε τα ποικίλα ιδρύματα σε ένα ξεχωριστό 
υπουργείο και απαλλοτρίωσε τις περιουσίες τους. Συνολικά, οι προσπάθειες του σουλτάνου 
Μαχμούτ Β΄ είχαν τεράστια απήχηση για την εισαγωγή των μεταρρυθμιστικών 
προγραμμάτων του Τανζιμάτ στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα (Shaw, 1977). 

Προσπάθειες μεταρρυθμίσεων στην Οθωμανική διοίκηση μετά την ελληνική 
επανάσταση του 1821 

Η Οθωμανική αυτοκρατορία εξαιτίας των αντιθέτων συμφερόντων των Μεγάλων Δυνάμεων 
Βρετανίας, Γαλλίας και Ρωσίας μπόρεσε να σωθεί από την επέλαση των ρωσικών 
στρατευμάτων του στρατάρχη Δείβιτς στο Ρωσο-τουρκικό πόλεμο τον Απρίλιο του 1828 που 
έφτασαν στα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης και υποχρέωσαν την Πύλη στην υπογραφή 
της συνθήκης της Αδριανούπολης (14 Σεπτεμβρίου 1829). Η πίεση των Μεγάλων Δυνάμεων 
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και η διεκδίκηση ελευθεριών από το πολυάριθμο χριστιανικό στοιχείο που καλλιεργούσε 
τον αλυτρωτισμό επέβαλαν την υιοθέτηση περαιτέρω μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να 
διατηρηθεί στη ζωή «ο μεγάλος ασθενής». Όμως, η υιοθέτηση δομικών μεταρρυθμίσεων 
απαιτούσε τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος μέσα στη συντηρητική παραδοσιακή 
Οθωμανική κοινωνία για να δεχθεί αυτές τις αλλαγές και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Ο 
Μαχμούτ Β΄ άρχισε να ντύνεται ως ευρωπαίος μονάρχης, φορώντας παντελόνια, ενώ άρχισε 
να εμφανίζεται στο λαό και να επισκέπτεται τις επαρχίες με τις ευρωπαϊκού στυλ άμαξες, για 
να εξετάσει τις συνθήκες διαβίωσης των υπηκόων. Ήταν ο πρώτος σουλτάνος που 
συμμετείχε σε δημόσιες εκδηλώσεις, κονσέρτα, όπερες, παραστάσεις μπαλέτων στις πρεσβείες 
των δυτικών κρατών και  δημιούργησε την πρώτη στρατιωτική μπάντα ευρωπαϊκού στυλ 
για να προσφέρει κοντσέρτα στους ευρωπαίους αξιωματούχους (Shaw, 1977). 

Ο Μαχμούτ Β΄ κατόρθωσε να επηρεάσει κυρίως τα αστικά στρώματα της Οθωμανικής 
κοινωνίας και να προκαλέσει το θαυμασμό τους για τον Δυτικό πολιτισμό. Επίσης, 
καλλιέργησε το συναίσθημα στην κοινωνία, ότι για να επιβιώσει η αυτοκρατορία έπρεπε να 
απαρνηθεί τους παραδοσιακούς Οθωμανικούς τρόπους ζωής, αρχίζοντας από την 
ενδυμασία, γλώσσα, σκέψη και διασκέδαση, και να ακολουθήσει την τεχνολογικά 
εξελιγμένη Ευρώπη. Αφού οι υπουργοί, οι διοικητικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι 
υποχρεώθηκαν να υιοθετήσουν τις ευρωπαϊκές ενδυμασίες και το κόκκινο φέσι σε 
αντικατάσταση του παραδοσιακού τουρμπανιού και οι κοινωνικές τάξεις αποδέχτηκαν την 
αλλαγή αυτή, ο Μαχμούτ Β΄ με νόμο το 1829 κατέστησε υποχρεωτική την ευρωπαϊκή 
ενδυμασία για όλους τους άνδρες εκτός από τους θρησκευτικούς αξιωματούχους των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων (millets). Ο όρος Millet για πρώτη φορά αποκτά τη σημασία 
αυτή σε όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ενώ δεν υφίστατο από την Άλωση. 
Ο σουλτάνος άρχισε την εκμάθηση γαλλικών, ενώ διευκολύνθηκαν οι επαφές Οθωμανών με 
ξένους ευρωπαίους. Στην αρχή, αν και τα θρησκευτικά μουσουλμανικά ιδρύματα ως 
συντηρητικά κέντρα δεν ακολούθησαν τις αλλαγές, αργότερα άρχισαν να κάμπτονται οι 
αντιστάσεις τους (Shaw, 1977). 

Το 1835 η δομή της γραφειοκρατικής άρχουσας τάξης αναδιοργανώθηκε σε τρεις 
κατηγορίες: γραφείς, στρατιωτικοί και θρησκευτικοί. Ύστερα από επαναξιολόγηση των 
αξιωμάτων, ο σερασκέρης εξισώθηκε στο βαθμό με τον Μεγάλο Βεζίρη και τον 
Σεϊχουλισλάμη, ενώ όλοι που υπάγονταν σε αυτούς πληρώνονταν με μισθό σύμφωνα με το 
βαθμό τους με αποτέλεσμα να εγκαθιδρυθεί μια σύνθετη γραφειοκρατική ιεραρχία. 
Επιπλέον, εφαρμόστηκαν μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση που απαγόρευαν την εισαγωγή 
μαθητευόμενων στους βαθμούς της γραφειοκρατικής τάξης πριν το 18ο έτος της ηλικίας 
τους. Ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός προσφέρθηκε δωρεάν μόνο στα νέα σχολεία ξένων 
γλωσσών, που ονομάζονταν γραφεία μετάφρασης με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι Οθωμανοί 
να αναλάβουν τα καθήκοντα διερμηνείας και να αντικαταστήσουν τους Έλληνες 
(Φαναριώτες), οι οποίοι παραδοσιακά εκτελούσαν την υπηρεσία αυτή, επειδή οι τελευταίοι 
είχαν απομακρυνθεί από την επίσημη υπηρεσία εξαιτίας της ελληνικής επανάστασης. Το πιο 
φημισμένο γραφείο διερμηνείας (Terciime Odasi) ιδρύθηκε το 1833 στο Υπουργείο των 
Εξωτερικών το οποίο κατάρτιζε διπλωμάτες και μορφωμένους γραφειοκράτες, αλλά και τη 
νέα ελίτ διανοουμένων που αναδύθηκε στα ύστερα χρόνια της αυτοκρατορίας (Shaw, 1977). 

Το 1839, λίγο πριν το θάνατό του, ο Σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ άρχισε προετοιμασίες για 
την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του «Τανζιμάτ», που προωθούσαν τον κοσμικό 
χαρακτήρα του κράτους, καθώς εισήγαγε το Συμβούλιο Υπουργών (Meclis-iVukela). Το 
Τανζιμάτ σηματοδότησε την έναρξη του εκσυγχρονισμού της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 
και είχε άμεσες συνέπειες στην κοινωνική και οικονομική ζωή των ανθρώπων της, όπως 
ήταν το ευρωπαϊκό style ενδυμασίας, η αρχιτεκτονική, η νομοθεσία, η θεσμική οργάνωση 
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και η διεκδίκηση ελευθεριών από το πολυάριθμο χριστιανικό στοιχείο που καλλιεργούσε 
τον αλυτρωτισμό επέβαλαν την υιοθέτηση περαιτέρω μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να 
διατηρηθεί στη ζωή «ο μεγάλος ασθενής». Όμως, η υιοθέτηση δομικών μεταρρυθμίσεων 
απαιτούσε τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος μέσα στη συντηρητική παραδοσιακή 
Οθωμανική κοινωνία για να δεχθεί αυτές τις αλλαγές και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Ο 
Μαχμούτ Β΄ άρχισε να ντύνεται ως ευρωπαίος μονάρχης, φορώντας παντελόνια, ενώ άρχισε 
να εμφανίζεται στο λαό και να επισκέπτεται τις επαρχίες με τις ευρωπαϊκού στυλ άμαξες, για 
να εξετάσει τις συνθήκες διαβίωσης των υπηκόων. Ήταν ο πρώτος σουλτάνος που 
συμμετείχε σε δημόσιες εκδηλώσεις, κονσέρτα, όπερες, παραστάσεις μπαλέτων στις πρεσβείες 
των δυτικών κρατών και  δημιούργησε την πρώτη στρατιωτική μπάντα ευρωπαϊκού στυλ 
για να προσφέρει κοντσέρτα στους ευρωπαίους αξιωματούχους (Shaw, 1977). 

Ο Μαχμούτ Β΄ κατόρθωσε να επηρεάσει κυρίως τα αστικά στρώματα της Οθωμανικής 
κοινωνίας και να προκαλέσει το θαυμασμό τους για τον Δυτικό πολιτισμό. Επίσης, 
καλλιέργησε το συναίσθημα στην κοινωνία, ότι για να επιβιώσει η αυτοκρατορία έπρεπε να 
απαρνηθεί τους παραδοσιακούς Οθωμανικούς τρόπους ζωής, αρχίζοντας από την 
ενδυμασία, γλώσσα, σκέψη και διασκέδαση, και να ακολουθήσει την τεχνολογικά 
εξελιγμένη Ευρώπη. Αφού οι υπουργοί, οι διοικητικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι 
υποχρεώθηκαν να υιοθετήσουν τις ευρωπαϊκές ενδυμασίες και το κόκκινο φέσι σε 
αντικατάσταση του παραδοσιακού τουρμπανιού και οι κοινωνικές τάξεις αποδέχτηκαν την 
αλλαγή αυτή, ο Μαχμούτ Β΄ με νόμο το 1829 κατέστησε υποχρεωτική την ευρωπαϊκή 
ενδυμασία για όλους τους άνδρες εκτός από τους θρησκευτικούς αξιωματούχους των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων (millets). Ο όρος Millet για πρώτη φορά αποκτά τη σημασία 
αυτή σε όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ενώ δεν υφίστατο από την Άλωση. 
Ο σουλτάνος άρχισε την εκμάθηση γαλλικών, ενώ διευκολύνθηκαν οι επαφές Οθωμανών με 
ξένους ευρωπαίους. Στην αρχή, αν και τα θρησκευτικά μουσουλμανικά ιδρύματα ως 
συντηρητικά κέντρα δεν ακολούθησαν τις αλλαγές, αργότερα άρχισαν να κάμπτονται οι 
αντιστάσεις τους (Shaw, 1977). 

Το 1835 η δομή της γραφειοκρατικής άρχουσας τάξης αναδιοργανώθηκε σε τρεις 
κατηγορίες: γραφείς, στρατιωτικοί και θρησκευτικοί. Ύστερα από επαναξιολόγηση των 
αξιωμάτων, ο σερασκέρης εξισώθηκε στο βαθμό με τον Μεγάλο Βεζίρη και τον 
Σεϊχουλισλάμη, ενώ όλοι που υπάγονταν σε αυτούς πληρώνονταν με μισθό σύμφωνα με το 
βαθμό τους με αποτέλεσμα να εγκαθιδρυθεί μια σύνθετη γραφειοκρατική ιεραρχία. 
Επιπλέον, εφαρμόστηκαν μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση που απαγόρευαν την εισαγωγή 
μαθητευόμενων στους βαθμούς της γραφειοκρατικής τάξης πριν το 18ο έτος της ηλικίας 
τους. Ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός προσφέρθηκε δωρεάν μόνο στα νέα σχολεία ξένων 
γλωσσών, που ονομάζονταν γραφεία μετάφρασης με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι Οθωμανοί 
να αναλάβουν τα καθήκοντα διερμηνείας και να αντικαταστήσουν τους Έλληνες 
(Φαναριώτες), οι οποίοι παραδοσιακά εκτελούσαν την υπηρεσία αυτή, επειδή οι τελευταίοι 
είχαν απομακρυνθεί από την επίσημη υπηρεσία εξαιτίας της ελληνικής επανάστασης. Το πιο 
φημισμένο γραφείο διερμηνείας (Terciime Odasi) ιδρύθηκε το 1833 στο Υπουργείο των 
Εξωτερικών το οποίο κατάρτιζε διπλωμάτες και μορφωμένους γραφειοκράτες, αλλά και τη 
νέα ελίτ διανοουμένων που αναδύθηκε στα ύστερα χρόνια της αυτοκρατορίας (Shaw, 1977). 

Το 1839, λίγο πριν το θάνατό του, ο Σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ άρχισε προετοιμασίες για 
την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του «Τανζιμάτ», που προωθούσαν τον κοσμικό 
χαρακτήρα του κράτους, καθώς εισήγαγε το Συμβούλιο Υπουργών (Meclis-iVukela). Το 
Τανζιμάτ σηματοδότησε την έναρξη του εκσυγχρονισμού της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 
και είχε άμεσες συνέπειες στην κοινωνική και οικονομική ζωή των ανθρώπων της, όπως 
ήταν το ευρωπαϊκό style ενδυμασίας, η αρχιτεκτονική, η νομοθεσία, η θεσμική οργάνωση 
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και η αναδιάρθρωση του γαιοκτητικού συστήματος (Quataert, 2011). Εξάλλου, ο δυτικός 
προσανατολισμός του σουλτάνου δεν τον εμπόδισε να δείξει ενδιαφέρον για την παράδοση, 
καθώς αναθέρμανε το άθλημα της τοξοβολίας, αναθέτοντας στον Μουσταφά Κανί να 
συνθέσει ένα βιβλίο τοξοβολίας, που περιείχε την ιστορία, την κατασκευή και τη χρήση των 
τόξων (Klopsteg, 1947). 

Ο Μαχμούτ Β΄, για να μπορέσει να σχεδιάσει τις μεταρρυθμίσεις του, στηρίχθηκε σε μια 
ομάδα προοδευτικών αξιωματούχων, όπως ήταν ο Περτέφ πασάς στο υπουργείο των 
Εσωτερικών, ο Ακίφ στο υπουργείο Εξωτερικών, ο Χοσρέφ, ο Ριφάτ, ο Σετ Μεχμέτ στο 
υπουργείο των Στρατιωτικών, ο Μουσταφά Ρεσίτ Πασάς ως υπουργός των Εξωτερικών 
(1837-1838). Επίσης, οι δύο Μεγάλοι Βεζίρηδες, ο Ρεσίτ Μεχμέτ Πασάς (1829-1833) και ο 
Μεχμέτ Εμίν Ραούφ Πασάς (1833-1839) στάθηκαν πολιτικοί του σύμβουλοι, προσπαθώντας 
να εξισορροπήσουν συγκρουόμενα συμφέροντα ανάμεσα σε φατριαστικές δραστηριότητες 
και διαμάχες, ενδημικές στην Οθωμανική διοίκηση (Shaw, 1977). 

Στις 3 Νοεμβρίου 1839 ο σουλτάνος Αβδούλ Μετζίτ (1839-1861) συνέχισε τις 
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του πατέρα του, εκδίδοντας το Τανζιμάτ Fermani (The 
Gülhane Hatt-ı Şerif), εισάγοντας νέους θεσμούς στη διοίκηση των επαρχιών χωρίς να 
μετριάζει την σουλτανική εξουσία. Οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις ήταν οι εξής: η προστασία 
της ζωής, της τιμής και της περιουσίας των υπηκόων της αυτοκρατορίας (1839), η 
κυκλοφορία τραπεζογραμματίων, η ίδρυση ταχυδρομείου, η αναδιοργάνωση των 
οικονομικών, του Αστικού και Ποινικού κώδικα (1840), η αναδιοργάνωση του 
στρατεύματος με την εισαγωγή της κατάταξης και της καθορισμένης διάρκειας της 
στρατιωτικής θητείας (1843-1844), η υιοθέτηση Οθωμανικού εθνικού ύμνου και σημαίας 
(1844), η κατάργηση της δουλείας και του δουλεμπορίου και η ίδρυση υπουργείου παιδείας 
(1847). Επίσης, προβλεπόταν η ίδρυση πανεπιστημίων, ακαδημιών, παιδαγωγικών 
ακαδημιών (1848) και του υπουργείου Υγείας (1850). Το 1847 σημειώθηκε εξέγερση των 
Αλβανών, επειδή δεν ικανοποιήθηκαν από τις μεταρρυθμίσεις που εισήγαγε το Τανζιμάτ, 
αφού επιδίωκαν την παραχώρηση αυτονομίας, όπως και όλες οι άλλες εθνότητες της 
αυτοκρατορίας (Shaw, 1977). 

Το 1856 ο σουλτάνος Αβδούλ Μετζίτ εξέδωσε το Hatt-ı Hümayun που υποσχόταν την 
πλήρη ισότητα όλων των πολιτών ανεξαρτήτως θρησκεύματος, ενώ προέβλεπε τη θεσμική 
κατάργηση του συστήματος του παιδομαζώματος “devshirme” και την εισαγωγή μη 
μουσουλμάνων στο στράτευμα (1856). Η έκδοση του Hatt-ı Hümayun υπαγορεύτηκε από 
την πίεση της Γαλλίας και Βρετανίας  που βοήθησαν την Οθωμανική αυτοκρατορία 
εναντίον της Ρωσίας στον Κριμαϊκό πόλεμο (1853-1856) και τη Συνθήκη των Παρισίων 
(1856), που τερμάτισε τον πόλεμο. 

Συμπερασματικά, η έκρηξη της ελληνικής επαναστάσεως με την οκταετή διάρκειά της 
προκάλεσε ποικίλα οικονομικά προβλήματα που οδήγησαν σε ραγδαίες εσωτερικές εξελίξεις 
στην Οθωμανική αυτοκρατορία και που για τη αντιμετώπισή τους, επιβλήθηκαν 
ριζοσπαστικές διοικητικές μεταρρυθμίσεις στην Οθωμανική διοίκηση. Επίσης, η απώλεια 
εδαφών και προσόδων από τη δημιουργία του ελληνικού εθνικού ανεξάρτητου κράτους με 
το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (3 Φεβρουάριος 1830) οδήγησε την Υψηλή Πύλη στα επόμενα 
χρόνια στην υιοθέτηση μιας δέσμης μεταρρυθμίσεων με την εισαγωγή του «Τανζιμάτ» από 
το 1839 και μετέπειτα. Η Οθωμανική ελίτ, που προωθούσε τις αλλαγές αυτές και 
περιελάμβανε τον σουλτάνο και τους προοδευτικούς Οθωμανούς, ταλαντευόταν ανάμεσα 
στην πολιτική και θρησκευτική ταυτότητα στο πλαίσιο μιας πολυεθνικής και 
πολυθρησκευτικής Αυτοκρατορίας και που τελικά όφειλε εν μέρει στην ελληνική 
Επανάσταση τα νοητικά εργαλεία που της επέτρεψαν, λίγες δεκαετίες αργότερα, να 
προωθήσει την ιδέα μιας δικής της εθνικής ταυτότητας, της τουρκικής (Quataert, 2006).  
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Συμπεράσματα 
Για να κατανοήσουμε την ελληνική επανάσταση και να απεγκλωβιστούμε από την 
ιδεολογική της κάθε φορά χρήση, είναι ανάγκη να την δούμε μέσα σε ένα ευρύτερο 
συνεκτικό ερμηνευτικό πλαίσιο, όχι μόνο ως ένα ευρωπαϊκό γεγονός, αλλά και ως ένα 
οθωμανικό γεγονός με ποικίλες διαστάσεις. Η πολυπρισματική αυτή προσέγγιση 
αναδεικνύει τη σημασία της αξιοποίησης των οθωμανικών πηγών και μελετών και την 
ανάγκη να ενταχθεί η οθωμανική οπτική στον ακαδημαϊκό διάλογο για την ελληνική 
επανάσταση, η οποία δεν θα πρέπει να είναι απούσα από  τη σχολική ιστορία. Γι’ αυτό, 
εξετάσαμε τις μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που έγιναν στην οθωμανική διοίκηση σε μια 
προσπάθεια να απαντήσει η κρατική εξουσία στις προκλήσεις και τις επιταγές της εποχής. 
Από την εξέταση της Οθωμανικής διοίκησης  προκύπτει  το συμπέρασμα, ότι η κρατική 
εξουσία, τουλάχιστον από τα μέσα του 17ου αιώνα, προχώρησε σε μια σειρά 
μεταρρυθμίσεων και εκσυγχρονισμού του στρατιωτικού και διοικητικού 
μηχανισμού,γεγονός που δείχνει  την ανάγκη να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι σε 
στερεοτυπικές αφηγήσεις που  αρνούνται να δουν  την  Οθωμανική  ιστορία, πλούσια σε 
πτυχώσεις, με τις έννοιες της μεταβολής και της αλλαγής και αντιθέτως την ταυτίζουν με τη 
στασιμότητα. Εξάλλου, τo παράδειγμα του στρατιωτικού σώματος των γενιτσάρων είναι 
χαρακτηριστικό ως προς τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται ακόμη και σήμερα στην 
κυρίαρχη ιστοριογραφική αντίληψη. Αποσιωπάται το γεγονός ότι το στρατιωτικό σώμα των 
γενιτσάρων δεν είχε στη μακρόχρονη ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τον ίδιο 
πάντα ρόλο και την ίδια δύναμη με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην παρακμή. Από τον 18ο 
αιώνα και μετέπειτα, επειδή οι γενίτσαροι είχαν γίνει αναποτελεσματικοί στο πεδίο της 
μάχης και απειλητικοί στην κεντρική εξουσία, καταργήθηκαν το 1826 από τον προοδευτικό 
σουλτάνο Μαχμούτ Β΄ και ταυτόχρονα περιορίστηκαν τα εμπόδια για την εφαρμογή των 
αναγκαίων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, από την Οθωμανική ελίτ 
επιχειρήθηκαν δομικές μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση, την οικονομία και την κοινωνία με 
σκοπό την εκκοσμίκευση του κράτους και τη «δυτικοποίηση» της κοινωνίας με την 
υιοθέτηση τρόπων και θεσμών του δυτικο-ευρωπαϊκού πολιτισμού. 
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Περίληψη 

Η συγκεκριμένη ερευνητική έρευνα δράσης σκόπευε στο σχεδιασμό και την παροχή ενός ποιοτικού 
μαθήματος προσαρμοσμένου στις ανάγκες του μαθητή, προκαλώντας τον να συμμετάσχει στη λήψη 
αποφάσεων, αξιοποιώντας την αποκλίνουσα σκέψη και τη συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία. Το 
προϊόν του μαθήματος αφορούσε διαθεματικά το μάθημα Γεωμετρίας της Α’ τάξης Γυμνασίου. Το 
δείγμα αποτελούνταν από 2 τμήματα των 16 μαθητών το καθένα. Η δράση περιελάμβανε τη 
συνδυασμένη εφαρμογή της θεωρίας έξω στην αυλή του σχολείου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 
Εφαρμόστηκαν οι αρχές της γνωστικής μαθητείας, με εστίαση στην έννοια της διερευνητικής μάθησης, 
ενσωματώνοντας τις αρχές του κονστρουκτιβισμού σε αυθεντικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Οι μελέτες 
περιπτώσεων περιοχών περιεχομένου STEAM και η αγκυροβολημένη ανεστραμμένη διδασκαλία 
εφαρμόστηκαν παρέχοντας υποστηρίξεις βίντεο για τα μαθήματα της θεωρίας. Η δομή του μαθήματος 
ακολούθησε ευέλικτες μεθόδους Scrum, ενώ, κατόπιν συμφωνίας με τους μαθητές, ενέπλεξε την τέχνη, 
καταλήγοντας σε μια παράσταση ανθρώπινης ορχήστρας με τη συμμετοχή όλων των μαθητών. 
 

Λέξεις κλειδιά: ποιοτικό μάθημα, STEAM, συμπερίληψη, αποκλίνουσα σκέψη 
 
Θεωρητικό υπόβαθρο 
Τα τελευταία είκοσι χρόνια υπάρχει ένα κίνημα στροφής μακριά από την παραδοσιακή 
εκπαίδευση, το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία μιας διεπιστημονικής, απλής, πρακτικής 
προσέγγισης, με επίκεντρο σενάρια STEM για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων 
και των μαθητών με αναπηρία. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι μαθητές με αναπηρίες 
αντιμετωπίζουν ακόμη πολύ δυσκολία στην κατοχή του STEM ως προς το περιεχόμενο 
(Basham & Marino, 2013). Αποδίδουν πιο χαμηλά από τους συνομηλίκους της γενικής 
εκπαίδευσης και αυτή η χαμηλή απόδοση τους οδηγεί να αποθαρρυνθούν στη μετέπειτα 
πορεία τους. 

Η αποκλίνουσα σκέψη είναι ένα στοιχείο το οποίο προϋπάρχει σε κάθε άνθρωπο, 
από την παιδική του ηλικία, ενώ όσο αυτός μεγαλώνει αυτή φθίνει και μηδενίζεται, λόγω 
του εκπαιδευτικού συστήματος. Η μάθηση από ομοτίμους θεωρείται καινοτομία που μπορεί 
να διατηρήσει τις μαθησιακές εμπειρίες των μαθητών (Potash & Chen, 2014). Οι υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικής θα πρέπει να επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των 
σχολών τέχνης, ώστε να καλύπτεται ένα πολύ μεγαλύτερο φάσμα ανθρώπινων αναγκών και 
δυνατοτήτων. Αυτές, μπορεί να υποστηρίζουν την ηθική, τη συνδημιουργική σκέψη σε όλα 
τα επίπεδα, του συναισθήματος, της δράσης και της πολυεπίπεδης εμπειρίας, 
συμπεριλαμβανομένου και του "χιούμορ" (Wood, 2021). Ο συγγραφέας Ken Robinson 
πιστεύει ότι στην εκπαίδευση  πρέπει να  προωθήσουμε την αποκλίνουσα σκέψη, καθώς 
αυτή συνδέεται με την καινοτομία και τη δημιουργικότητα των μαθητών (Koch & Ranta, 
2014). Σκοπός της ερευνητικής πρακτικής είναι να προωθήσει τη δημιουργικότητα των 
μαθητών και την αποκλίνουσα σκέψη ως ένα από τα νέα σχετικά προβλήματα που 
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απαιτούν έρευνα (Levenson, 2011). Είναι αυτό που είχε παρατηρήσει ο Guilford, ότι 
ορισμένοι άνθρωποι έχουν την τάση να προσπαθούν να βρουν την καλύτερη λύση ανάμεσα 
από πολλές πιθανές λύσεις (η συγκλίνουσα σκέψη), ενώ άλλοι άνθρωποι έχουν την τάση να 
επινοούν όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις (η αποκλίνουσα σκέψη) (Tabach & Levenson, 
2018). 

Η επίλυση προβλημάτων έχει μακρά παράδοση στα μαθηματικά με πολλές 
διαφορετικές πτυχές και χαρακτηρισμούς από τους μαθητές. Οι Schröder και Lester το 1989 
επισήμαναν ότι η αντιμετώπιση προβλημάτων πρέπει να εξεταστεί όχι μόνο ως διδακτικό 
περιεχόμενο αλλά και ως μέθοδος διδασκαλίας (Bondoni, 2014). Στην Ιαπωνία ονομάστηκε 
ανοιχτή προσέγγιση στη διδασκαλία (Rott, 2020). Ο μαθητής τοποθετείται στο πλαίσιο της 
έρευνας, καλείται να διατυπώσει και να λύσει το πρόβλημα, αυξάνοντας την 
ανταγωνιστικότητά του, έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε 
αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης. Είναι σημαντικό να είναι εξοπλισμένοι με ανοιχτά 
προβλήματα και σχετικές λύσεις στην τάξη κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Ο στόχος 
είναι να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα και να ενθαρρυνθούν οι μαθητές για ουσιαστική 
συζήτηση στην τάξη, σχετικά με τη διδακτική λύση στα σχολικά μαθήματα. 

Πρόσφατες έρευνες και ψυχολογικές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την υπόθεση του 
Andersen, ότι οι μαθησιακές διαδικασίες και τα γεγονότα μπορούν να επιτευχθούν μέσω 
μιας ποικιλίας μηχανισμών (Rott, 2020; Santos-Trigo, 2019). Έτσι, νέα δεδομένα πρέπει να 
προστεθούν στην καμπύλη μάθησης έναντι της παραδοσιακής διδασκαλίας. Δίνεται έμφαση 
στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση των μαθητών, με κατάλληλες μαθησιακές διαδικασίες, σε 
ανοιχτά μαθησιακά περιβάλλοντα, που παρέχουν την ευκαιρία να επιλύουν πραγματικά 
προβλήματα ζωής. Οι μαθητές, σε φυσική κατάσταση, αντιμετωπίζουν ενεργά προβλήματα 
που βοηθούν στη μάθηση μέσω ανεξάρτητης έρευνας και αναζήτησης λύσεων. Αυτός ο 
τύπος ενεργού μάθησης οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση των βασικών αρχών και εννοιών. Η 
ενεργοποίηση των μαθητών σε ένα πραγματικό περιβάλλον επίλυσης προβλημάτων μπορεί 
να συνδυαστεί με ένα πραγματικό φαινόμενο ζωής και έξω από την τάξη. Η κατάσταση 
προβληματισμού στην τάξη, η ανάπτυξη ιδεών, οι εξισορροπητικές εναλλακτικές λύσεις, 
απαιτούν μια συνεργατική προσέγγιση, συζητήσεις των μαθητών, λήψη αποφάσεων για 
κοινωνική δικτύωση και δράση. 

Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση βοηθά τους μαθητές να ενεργούν αυτόνομα σε 
μαθησιακά περιβάλλοντα με κοινή χρήση εργασίας, αναπτύσσοντας ένα κατάλληλο 
μαθησιακό περιβάλλον. Παρέχονται ευκαιρίες για τη διδασκαλία εκμάθησης μαθηματικών 
μέσω καθημερινών δραστηριοτήτων σε προβλήματα που επηρεάζουν τη στάση των 
μαθητών. Εδώ τα προβλήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς μία μοναδική λύση 
(Antonio & Fernandes, 2015), προβλήματα παραλλαγών μεθόδων προσέγγισης, επίλυση με 
διαχείριση έργου (μέθοδος Scrum), αναζήτηση τρόπων εργασίας και διερεύνηση λύσης με 
ανάθεση ρόλου. Υπάρχει συνήθως μια αρχική κατάσταση στην οποία ένα πρόβλημα 
διαμορφώνεται στον υπολογιστή ή στην τάξη. Με γραπτή δραστηριότητα σε ένα πίνακα 
αποφάσεων KANBAN αποφασίζεται σε ποιο βαθμό θα ενεργήσουν οι μαθητές και ποια 
κατεύθυνση θα ακολουθήσουν, ως στάδιο επίτευξης στόχου, δεδομένης της ήδη υπάρχουσας 
κατάστασης του προβλήματος (Ahmad κ.ά., 2018).  

Για να διαφοροποιήσουμε την επιστήμη, πρέπει να ενσωματώνονται αμιγώς 
πολιτιστικά πρακτικές στην επιστήμη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά στις 
τέχνες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά σε (STEAM) αίθουσες διδασκαλίας 
(Perignat & Katz-Buonincontro, 2019). Μελέτες καταλήγουν σε διαρθρωτικό ρατσισμό και 
κοινωνικά προκατειλημμένες δημόσιες πολιτικές, όπου υπογραμμίζεται η σημασία της 
κριτικής ανάλυσης, για δημιουργία περιβάλλοντος και νοοτροπίας χωρίς αποκλεισμούς. Η 
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κοινωνική και πολιτιστική ενσωμάτωση σχετικών παραδειγμάτων στην εκπαίδευση STEAM, 
η δημιουργία κοινότητας μάθησης και η μάθηση βάσει έργου, αυξάνουν το κίνητρο και την 
αυτοπεποίθηση του μαθητή, ως βασικοί παράγοντες βελτίωσης της επιμονής και της 
εκπροσώπησης μειονοτήτων (Αθανασοπούλου κ.ά., 2020). 

Η εκπαίδευση στα Πανεπιστήμια είναι επίσης κρίσιμη. Για να διευκολυνθεί η 
χρήση σχετικών πολιτιστικών προσεγγίσεων, θα πρέπει να αρχειοθετηθεί κατάλληλο 
διδακτικό υλικό STEAM σε αποθετήρια, διαθέσιμο σε όλη την προπτυχιακή εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών, με στροφή των ΑΠΣ και μετατόπιση της διδασκαλίας σε κοινότητες 
μάθησης, οι οποίες θα μπορούν να διευκολύνουν, να ενθαρρύνουν τον προβληματισμό για 
παροχή ευκαιρίας έρευνας παιδαγωγικών πρακτικών, σε ένα συνεργατικό περιβάλλον που 
θα οδηγεί στην επιτυχή ανάπτυξη υλικού μαθημάτων (Basham & Marino, 2013; Kim & 
Zhang, 2015). 

Μεθοδολογία 
Στην παρούσα εργασία θα δούμε μία πρακτική STEAM η οποία εμπλέκει τα γνωστικά 
αντικείμενα της Μουσικής, της Γεωμετρίας και της Φυσικής. Εφαρμόστηκε σε όλη τη 
διάρκεια του πρώτου τετραμήνου σε Γυμνάσιο του Ηρακλείου το 2016, σε 2 τμήματα των 16 
μαθητών το καθένα. Στο μάθημα της Γεωμετρίας αναφερθήκαμε στις Πυθαγόρειες τριάδες. 
Ο εκπαιδευτικός με την επίδειξη ενός σπάγκου, ζήτησε από τους μαθητές να σκεφτούν 
τρόπους που θα μπορούσε να διαμεριστεί ο σπάγκος, σε 3+4+5 τμήματα, συνολικά σε 12 
διαμερίσεις. 

Αρχικά, οι μαθητές σκέφτηκαν να μετρήσουν το μήκος και να το διαιρέσουν δια 
12. Κατόπιν ο προβληματισμός, με υποβοηθητική σκαλωσιά, οδήγησε στην επιμεριστική 
σκέψη 12 = 6*2, καταλήγοντας ότι το έξι παράγεται από το 3. Το δυσκολότερο πρόβλημα 
ήταν η διαμέριση ενός τμήματος σε τρία ίσα μέρη. Με κατασκευαστική επίδειξη του 
θεωρήματος του Θαλή οι μαθητές αντιλήφθηκαν το μεγαλείο της μεθόδου το οποίο δεν 
ενδιαφέρεται για αλγεβρικούς υπολογισμούς. Με αξιοποίηση της αποκλίνουσας σκέψης 
έγινε καταιγισμός ιδεών και ζητήθηκε από τους μαθητές να σκεφτούν τρόπους που θα 
μπορούσε το σκοινί να φέρει ξεκάθαρα ορατές τις διαμερίσεις. Με αφόρμηση τη σκέψη ενός 
μαθητή να δένεται κόμπος σε κάθε κατάλληλο σημείο ζητήθηκε από τους μαθητές να 
υπολογίσουν κατά πόσο θα μειωνόταν το μήκος του σπάγκου λόγω κάθε επιπρόσθετου 
κόμπου (Εικόνα-1). Μία άλλη καινοτόμα ιδέα που προτάθηκε ήταν να δεθούν στα 
κατάλληλα σημεία μικρά κομμάτια σύρματος. Εμπλέκοντας τη Φυσική, ζητήσαμε από τους 
μαθητές να σκεφτούν τρόπους, έτσι ώστε η κατασκευή να έμενε ανεπηρέαστη στο χρόνο και 
στις καιρικές συνθήκες. Η καλύτερη πρόταση που τέθηκε ήταν η χρήση μεσινέζας 
ψαρέματος.  

 
Εικόνα-1. Σπάγκος Πυθαγόρειας τριάδας για την κατασκευή ορθογωνίου τριγώνου 
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Κατόπιν το πείραμα πέρασε στην αυλή του σχολείου. Ζητήσαμε από τους μαθητές 
να κατασκευάσουν ένα ορθογώνιο τρίγωνο με δοσμένη τη μία κάθετη πλευρά, χωρίς να 
γνωρίζουν το ακριβές μήκος της. Οι μαθητές σωστά σκέφτηκαν να αξιοποιήσουν την έννοια 
της κλίμακας, καθώς, αφού θα έκαναν υπολογισμούς στο τετράδιό τους, θα μπορούσαν 
εύκολα να περάσουν στο φυσικό περιβάλλον. Με προσεγγιστική λύση δεχτήκαμε από το 
εργαστήριο Πληροφορικής (με χρήση της Logo), την ακριβή λύση με υπολογισμούς της 
τετραγωνικής ρίζας.  

Ο επόμενος πειραματικός σχεδιασμός ενέπλεξε τη μουσική. Σε κάθε κορυφή του 
ορθογωνίου τριγώνου στάθηκαν τρεις μαθητές, κρατώντας ένα ποτήρι νερό ο καθένας. Σε 
βίντεο Flipped Learning εξηγήθηκε ότι οι λόγοι 3, 4, 5, μέρη του ολοκλήρου μήκους στο 
μονόχορδο του Πυθαγόρα  παράγουν διαφορετικούς ήχους και ζητήθηκε από τους μαθητές, 
ως προβληματοποίηση, να επινοήσουν και να κατασκευάσουν μία μαθηματική ανθρώπινη 
παρτιτούρα. Ονομάζοντας τις κορυφές με τα γράμματα Α, Β, Γ και αριθμώντας τους 
μαθητές σε κάθε κορυφή με τους αριθμούς 1, 2, 3, ζητήσαμε από τα παιδιά να 
αντιστοιχίσουν σε κάθε κορυφή του τριγώνου ένα ποτήρι με 1/3, 1/4, 1/5 μέρη του 
ολοκλήρου όγκου νερού, αντίστοιχα. Τα ποτήρια ήταν πανομοιότυπα και γυάλινα. Κάθε 
μαθητής θα κρατούσε ένα ποτήρι και ένα κουτάλι για να παράξει τον ήχο χτυπώντας 
(Εικόνα-2). 

 
Εικόνα-2. Παραγωγή διαφορετικών ήχων Πυθαγόρειων αναλογιών 

Ζητήθηκε από τους μαθητές να κατασκευάσουν δοκιμαστικά μία παρτιτούρα και 
να βρουν τρόπους ενορχήστρωσης και συντονισμού. Το πιο απλό παράδειγμα ήταν μια 
κυκλική εκτέλεση Α1-Β1-Γ1, κατόπιν Α2-Β2-Γ2 και λοιπά.Προφανώς, έτσι επαναλαμβανόταν 
τρεις φορές κάθε ήχος. Στο πείραμα υπήρξε ασάφεια και χαώδης κατάσταση στην πράξη. 
Οπότε, επιστρέφοντας στο εργαστήριο Πληροφορικής, εξηγήσαμε την απαραίτητη χρήση 
και αξιοποίηση ενός ανθρώπου (μαέστρου-controller), ο οποίος θα συντόνιζε όλη την 
ομάδα. Διαφάνηκε το πρόβλημα του συντονισμού στις οδηγίες-εντολές: ποιος μαθητής θα 
χτυπήσει, χρονικά κατάλληλα, το ποτήρι; Με καταιγισμό ιδεών δόθηκαν διάφορες λύσεις. Η 
αναμενόμενη χρήση της μπακέτας ανέδειξε το πρόβλημα της ασυνεννοησίας, διότι οπτικά 
θα υπήρχε δυσκολία στην αναγνώριση της διαταγής, ποιος, δηλαδή,  μαθητής έπρεπε να 
παράξει τον ήχο (ανάγκη ανάγνωσης κοινού κώδικα οδηγιών). Συμφωνήθηκε να υπάρχει 
ένας πίνακας με καταγεγραμμένο κώδικα, με τον οποίο ο μαέστρος θα συντόνιζε χρονικά τη 
ροή του μουσικού κομματιού και οι μαθητές θα διάβαζαν μαζί του τον κώδικα. Ως μια λύση 
επιλέχθηκαν έξι μέλη της ομάδας (θεατρικό παιχνίδι): τρεις μαθητές έφεραν τα γράμματα 
Α,Β,Γ και άλλοι τρεις τους αριθμούς 1, 2, 3. Σε αυτή τη λύση αρκούσε να γνωρίζει η εξαμελής 
ομάδα τη ροή του κομματιού, ώστε μπαίνοντας σε κατάλληλη σειρά, να επιδείξουν την 
εκτέλεση του κομματιού. Μετά και από αυτό το δρώμενο διαπιστώθηκε ότι υπήρχε 
πρόβλημα (περίπτωση συμπερίληψης τυφλού μαθητή).  
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Αξιοποιήθηκαν τέλος, ως εναλλακτική καινοτόμα πρόταση, τα κινητά των 
μαθητών: οι εκτελεστές φόρεσαν τα ακουστικά τους και συντονίστηκαν με ήχο που θα 
άκουγαν από βομβητή στο κινητό τους (παλμός συντονισμού). Το πείραμα ήταν πολύ 
ενδιαφέρον. Η αρχική απαραίτητη εκπαίδευση, η καταγραφή και ο συντονισμός της 
ορχήστρας, έγιναν με τη μέθοδο Kanban στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου 
(Εικόνα-3). 

 
Εικόνα-3. Cattaz.io KANBAN σχεδιασμός και οργάνωση STEAM προσέγγισης 

Το συγκεκριμένο πείραμα ανέδειξε κοινές αρχές και προσεγγίσεις από διάφορα 
μαθήματα, ενέπλεξε συνθέτες σχέσεις μεταξύ φυσικών επιστημών της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των ανθρωπιστικών επιστημών. Κατέληξε με μία επίδειξη στο τέλος του 
τετραμήνου με τους μαθητές να παίζουν με ποτήρια το μουσικό κομμάτι Jingle Bells κατά 
την περίοδο των Χριστουγέννων. 

Αποτελέσματα 
Διαπιστώθηκε και τονίστηκε η διάσταση και η σύμπλευση των επιστημών, η προσέγγιση 
λύσεων, η μέθοδος δοκιμής και λάθους. Το μάθημα συνέβαλε στην προσωπική ανάπτυξη 
των μαθητών, ενδυναμώνοντας τους να δίνουν λύσεις, να δοκιμάζουν και να παρεμβαίνουν 
δημιουργικά. Η ολιστική αυτή προσέγγιση συνέδεσε διάφορες συνιστώσες της με δυναμικό 
τρόπο, με κομβική αλληλόδραση και δικτυακή προσέγγιση σκέψης, όπου οι μαθητές 
μπορούσαν με αυτόνομο και δημιουργικό τρόπο να διευρύνουν τις λύσεις τους. Η 
διαδικασία διδάχτηκε σπειροειδώς και δημοκρατικά, σε προβλήματα που απαιτούσαν 
περισσότερες βασικές δεξιότητες, οικοδομώντας ουσιαστικά τη γνώση με την 
επαναλαμβανόμενη εξάσκηση και την πρακτική.  

Οι μαθητές κατάφεραν να εφαρμόσουν τη γνώση και να προάγουν ικανότητες 
εγκάρσιας λογικής, να αντιληφθούν ως δεξιότητα ότι η διδακτέα ύλη μπορεί να εφαρμοστεί 
στο πεδίο, κάνοντας το μάθημα ευχάριστο. Μέσω αυθεντικών περιβαλλόντων και 
εμπειριών, οι μαθητές υποστηρίχτηκαν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα 
πειράματα ουσιαστικά λειτούργησαν στη μαθησιακή διαδικασία και ανέπτυξαν πρακτικές 
δεξιότητες. Αρκετοί μαθητές κατέκτησαν γνώσεις ως πρακτικά εφόδια και ήπιες δεξιότητες, 
σε ένα κύκλο μάθησης, όπου αναπτύχθηκε η δημιουργικότητα ως εργαστηριακή πρακτική. 
Οι ασκήσεις που επιλέχθηκαν είχαν βασική αρχή τη συμπερίληψη των μαθητών, 



Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | STE(A)M educators & education 

256 

κινητοποίησαν το ενδιαφέρον και την εμπλοκή τους, αφού οι μαθητές εργάστηκαν 
ομαδοσυνεργατικά, διαφοροποιώντας τις προσεγγίσεις και τις λύσεις τους. Αξιοποιώντας τη 
μουσική και την ομαδική performance δόθηκε μία κοινωνική διάσταση της δραστηριότητας 
και της ανθρώπινης συνεργασίας, τονώνοντας το συναίσθημα των εμπλεκομένων. Η 
επιτυχία της παράστασης ενδυνάμωσε την ομάδα, ώστε να παρουσιάσει την παρέμβαση σε 
μεγαλύτερο χώρο, σε ένα φεστιβάλ μαθητικών δημιουργιών στην επόμενη χρονιά. Λήφθηκε 
υπόψιν η ισότητα των φύλων, η συμπερίληψη και η ενδυνάμωση με συστημική προσέγγιση 
αλληλοδιδασκαλίας και αλληλοτροφοδότηση, μεθοδεύσεις που οδήγησαν στη συμπερίληψη 
των πιο αδύναμων. Τελικά, η δράση ως πρακτική απέδειξε ότι υπάρχει επαρκής υποστήριξη, 
ώστε να καταστεί βιώσιμη, με πολύ απλούς τρόπους προσέγγισης, αξιοποιώντας τα υλικά 
και τους πόρους που βρίσκονται στο σχολείο ή στο σπίτι του μαθητή.  

Συζήτηση 
Υπάρχουν θετικές εμπειρίες στη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης με τη χρήση κινητής 
τεχνολογίας για STEAM, με τη χρήση υπολογιστών και τεχνολογικών εργαλείων σε σχολεία 
στην Κούβα (Vedovatti, 2015). Τα τεχνολογικά εργαλεία είναι θεμελιώδη στη διαδικασία 
διδασκαλίας-μάθησης, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση στη διεξαγωγή 
ανεστραμμένων συνεδριών τάξης για την ανάπτυξη γεωμετρικών ικανοτήτων (Abeysekera 
& Dawson, 2015). 

Είναι καιρός να εφαρμοστεί και σε διαφορετικά πλαίσια, όπως δείξαμε 
οργανώνοντας μία ανθρώπινη ορχήστρα, αξιοποιώντας το μονόχορδο του Πυθαγόρα, 
εφαρμόζοντας παρόμοια προσέγγιση του μαέστρου και της ανθρώπινης ορχήστρας και σε 
μικρότερα παιδιά νηπιαγωγείου. Η ποιότητα της συνεργασίας και της ανθρωποπλαστικής 
αποτελεσματικότητας έδειξε ότι το τελικό προϊόν, τελεολογικά, ακολουθεί τους κανόνες 
Taylor, κατέκτησε υψηλούς στόχους μεταγνωστικής δεξιότητας και πραγματογνωμοσύνης. 
Η εμπειρία και η κατάκτηση του Πλαισίου διαχείρισης έργου Scrum  βοήθησε τους μαθητές 
ώστε να συντονιστούν και να γνωρίζουν κάθε φορά τι πρέπει να κάνουν. Έτσι, η εκτέλεση 
του προγράμματος, θα μπορούσε να υλοποιηθεί από όλους τους εκπαιδευτικούς, αφού οι 
μαθητές θα γνωρίζουν καλά το πλαίσιο εργασίας. Άρα, ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε πολύ 
απλά να παίζει το ρόλο του συντονιστή (coordinator). Η παρέμβαση βασίστηκε σε 
επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών, αξιοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία, η οποία 
μπορεί να ενσωματωθεί και να επεκταθεί.  

Ως υπέρβαση αποκλίνουσας ιδέας σε μία καινοτόμα προσέγγιση, θα μπορούσε να 
ήταν το εξής παράδειγμα: 3 drone να καταλάβουν τρία σημεία στο χώρο, με οδηγίες και 
χρήση χαρτών Google Map, σε κατάλληλο ύψος, ώστε το επίπεδο που σχηματίζουν να είναι 
παράλληλο προς το επίπεδο της θάλασσας. Με αυτό τον τρόπο, η πρακτική υποστηρίζει την 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, διότι προάγει τη δημιουργικότητα και τη 
συνεργατικότητα, «βγάζει το μαθητή στο πεδίο» εκτός της τάξης και προκρίνει ένα μάθημα 
στη φύση, ωθώντας τους εκπαιδευτικούς σε νέες προκλήσεις τεχνολογικής αιχμής, ώστε να 
δρουν περισσότερο ως διευκολυντές της μάθησης (Εικόνα-4). 
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Εικόνα-4. Σύγχρονη Χαρτογράφηση (Drone Mapping) 

Τα οφέλη στους μαθητές, όσον αφορά στους κοινωνικούς ψυχολογικούς και 
γνωστικούς στόχους, κατακτήθηκαν σε υψηλό επίπεδο, προσφέροντας δεξιότητες 
μηχανολογίας, τεχνολογίας και επιστήμης, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες του νου, 
προβάλλοντας την κριτική σκέψη, την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα. 
Ως γνωστό, οι ήπιες δεξιότητες της κοινωνικής ζωής οδηγούν το μαθητή στην πλαστική 
εξέλιξη του, μέσα από κοινωνικές δεξιότητες, που προάγουν τη δημοκρατικότητα, την 
προσαρμοστικότητα, την υπευθυνότητα και την ανθεκτικότητα. Πρέπει να τονιστεί ότι η 
διεκπεραίωση του έργου ενδυνάμωσε τους μαθητές, τους εφοδίασε με δεξιότητες 
πρωτοβουλίας, προγραμματισμού, παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας. Τα παιδιά 
ανέπτυξαν ικανότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενεργοποίησης. Ο εκπαιδευτικός 
παρενέβη μόνο για την επίλυση συγκρούσεων, υπενθυμίζοντας στους μαθητές τη 
διαμεσολάβηση, στο πλαίσιο της πολιτειότητας, της ευαισθησίας και της ενσυναίσθησης, 
προτείνοντας δημοκρατικές λύσεις, ώστε να λειτουργήσει όλη η ομάδα χωρίς προστριβές, 
τηρώντας τα προαποφασισμένα χρονοδιαγράμματα. 

Συμπεράσματα 
Στόχος αυτού του έργου ήταν να διασφαλιστεί ότι οι εμπλεκόμενοι θα μπορούσαν 

να αναπτύξουν τις αναμενόμενες δεξιότητες για μάθηση με επιμονή, η οποία κατέστη 
δυνατή με την εφαρμογή του ανεστραμμένου μοντέλου τάξης με οδηγούς μάθησης και 
βίντεο, έτσι ώστε αυτοί οι μαθητές να μπορούν να εργαστούν και να μελετήσουν στον 
ελεύθερο χρόνο τους, για να επιτύχουν ουσιαστική μάθηση και, με την ανάπτυξη αυτόνομης 
και ρυθμιζόμενης μάθησης , να έχουν θετικό αντίκτυπο στη διατήρηση, την έγκριση και τον 
μέσο όρο των βαθμών τους.  

Έτσι, η ψηφιακή μάθηση στον 21ο αιώνα, που προάγει τη δημιουργικότητα και τη 
συνεργασία, που βασίζεται στην κριτική σκέψη και σε συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής 
τεχνολογίας, έδειξε ότι με την επικοινωνία και την κατάλληλη συνεργασία, οι ομάδες 
μπορούν να πετύχουν οποιοδήποτε στόχο, σε οποιοδήποτε έργο. Οι δεξιότητες της 
τεχνολογίας που αξιοποιήθηκαν, αφορούσαν στον ψηφιακό γραμματισμό, όχι μόνο στην 
έγχαρτη γνώση, αλλά και στην δημιουργία και διαμοιρασμό ψηφιακών δημιουργημάτων 
(προσχέδια λύσεων story telling, design thinking), όπου διαθεματικά προσεγγίστηκαν με 
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, δεξιότητες διεπιστημονικής σύγκλισης και υπολογιστικής 
σκέψης (De Vecchi κ.ά., 2016). Οι δεξιότητες του νου, η οργανωσιακή σκέψη και η 
στρατηγική, μέσα από τις μελέτες περιπτώσεων και την επίλυση κάθε φορά προβλημάτων 
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που εντοπίζονταν στις  προτάσεις των μαθητών, -κατά τον καταιγισμό ιδεών-, προήγαγαν 
την αναστοχαστική ρουτίνα σκέψης, ενίσχυσαν την παραγωγή, τη δημιουργική και την 
ολιστική σκέψη, και με συστηματικό τρόπο οδήγησαν την τάξη ως ένα σχολικό 
συνεταιρισμό, σε μία επιχειρηματική δράση με τρόπο λειτουργίας και κανόνες ελέγχου 
ποιότητας (Μελιάδουκ.ά., 2016; Σαλβαράς, 2020). 
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Περίληψη 

Το STEAM μπορεί να θεωρηθεί ως μια εκπαιδευτική προσέγγιση διδασκαλίας και μάθησης, όπου μέσα 
από την διεπιστημονικότητά του και ενσωματώνοντας την Τέχνη μπορεί να ενισχύσει δεξιότητες 
έρευνας των μαθητών, επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης. Γίνεται 
αναφορά στον Gardner και στους διαφορετικούς τρόπους που οδηγούν στη μάθηση, καθώς και στη 
διαφοροποίηση των προγραμμάτων τυπικής εκπαίδευσης για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η 
τέχνη συμβάλλει στην προσέγγιση της διάστασης αυτής προσφέροντας πολύτιμες οπτικές, απτικές και 
αισθητικές εμπειρίες στους μαθητές. Η έρευνα κατέγραψε αντιλήψεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Ν. Αχαΐας, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αξιοποίηση της τέχνης στο εκπαιδευτικό 
έργο. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τάση στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών για εναλλακτικούς και 
μεικτούς τρόπους ένταξης μορφών τέχνης στα σχολικά διδακτικά αντικείμενα. Οι εκπαιδευτικοί 
θεωρούν την τέχνη σημαντική στην διδασκαλία, για την ανάπτυξη φαντασίας των μαθητών (89%), 
δημιουργικότητας (82%) και κριτικής σκέψης (78%), ενώ δηλώνουν σημαντική την εμπλοκή μαθητών σε 
δημιουργικά προγράμματα όπως εκπαίδευσης STEAM.   

Λέξεις κλειδιά: Τέχνη, φαντασία, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, μετασχηματίζουσα μάθηση 

Εισαγωγή 

Στην τυπική εκπαίδευση, έχει παρατηρηθεί ότι οι Εικαστικές μορφές και 
δραστηριότητες χρησιμοποιούνται πληθωρικά και το 50% των αναλυτικών προγραμμάτων 
διδάσκεται μέσα από εικόνες, εικαστικά έργα ή εικαστικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τον 
Bamford (2006) η αξιοποίηση των εικαστικών έργων και δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση 
βελτιώνει τη στάση των μαθητών απέναντι στο σχολείο και συμβάλλει στη σχολική τους 
επιτυχία εφόσον συμμετέχουν σε προγράμματα υψηλού επιπέδου (Π.Ι., 2011, σ. 67). Ο J. 
Dewey (1934 [1980]) για να δείξει τη σημαντικότητα της επαφής με τις τέχνες, ισχυρίστηκε 
ότι η αισθητική εμπειρία πρέπει να περιέχεται σε κάθε διανοητική δραστηριότητα του 
ανθρώπου για να είναι πλήρης, συμπεριλαμβάνοντας και την εκπαιδευτική διαδικασία 
(Dewey, 1980, σ. 285). Η εκπαίδευση STEAM έχει επηρεαστεί από τη μεταρρύθμιση και τις 
φιλοσοφίες του εργαστηρίου του Dewey προσεγγίζοντας την μάθηση μέσω της στρατηγικής 
διδασκαλίας γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών από διαφορετικούς θεματικούς τομείς με πιο 
ουσιαστικό τρόπο. Το STEAM concepts συμπεριλήφθηκε σε συστάσεις του εκπαιδευτικού 
και φιλοσόφου John Dewey πριν από 100 χρόνια, όπου πρότεινε την ενσωμάτωση της 
τέχνης στην εκπαίδευση και την προσέλκυση μαθητών σε πραγματικές εφαρμογές, 
προκειμένου να αυξηθεί η πραγματιστική τους γνώση. Η ενσωμάτωση της καλλιτεχνικής 
σκέψης στην εκπαίδευση επιστημόνων και μηχανικών βελτιώνει την ικανότητά τους να 
δημιουργούν σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες (Watson  & Watson, 2013, σ. 2). Η 
Υπολογιστική Παιδαγωγική STEAM αξιοποιεί τον ρόλο της Υπολογιστικής Σκέψης (CT- 
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Computational Thinking), της Μηχανικής Επιστημολογικής Εκπαίδευσης (EEE- Engineering 
Education Epistemology), της Υπολογιστικής Επιστήμης (CSE- Computational Science 
Education) και της ένταξης των Τεχνών (Arts), για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων της 
διδασκαλίας (Παπάζογλου & Ανδρέου, 2018). 

Η μέθοδος της "μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την αισθητική εμπειρία" 
σύμφωνα με τον Κόκκο (2009), χρησιμοποιεί την τέχνη για την ενδυνάμωση του κριτικού 
στοχασμού των εκπαιδευομένων και για να εξηγήσει τον τρόπο που επιτυγχάνεται η 
μάθηση ενηλίκων και μη. Ο κριτικός στοχασμός των παραδοχών, αποτελεί τον πυρήνα 
αυτής της θεωρίας, και χρησιμοποιεί την τέχνη ως χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της 
μετασχηματιστικής διαδικασίας. Η προσέγγιση των διαφόρων διδακτικών αντικειμένων 
γίνεται ακολουθώντας τα έξι στάδια της μεθόδου. Η σφαιρικότητα των θεμάτων που 
καλύπτουν τα έργα τέχνης, τα χαρακτηριστικά τους, ο τρόπος έκφρασης του καλλιτέχνη και 
η μοναδική ερμηνεία του κάθε παρατηρητή, σε συνδυασμό με την αισθητική εμπειρία που 
βιώνει κάθε μαθητής μέσα από την επαφή του με τα έργα τέχνης, γίνονται αφορμή για 
σκέψη, ανάλυση, πρόκληση συναισθημάτων και έξαψη της φαντασίας, τα οποία αποτελούν 
σημαντικά στοιχεία για τη διεργασία της μάθησης (Κόκκος, 2011). Βασικός σκοπός είναι η 
ανάπτυξη κριτικών και δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών, τόσο για τον εμπλουτισμό 
της γνώσης και την «μεταγνώση», όσο και για την παραγωγή καινοτόμων ιδεών.  

Ο Mezirow (1998) επισήμανε τη σημαντικότητα της ανάπτυξης της φαντασίας και 
του διαισθητικού τρόπου σκέψης στην ενεργοποίηση του κριτικού στοχασμού, όπου μέσω 
της  μετασχηματίζουσας μάθησης, παροτρύνονται οι μαθητές στην προσέγγιση του 
διδακτικού αντικειμένου από άλλη οπτική γωνία και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η 
βιωματική συμμετοχή των μαθητών με τα έργα τέχνης μέσα από δραστηριότητες, 
εμπλουτίζει την εμπειρία τους, ευαισθητοποιεί, αναπτύσσει την κριτική σκέψη, αφυπνίζει τις 
καλλιτεχνικές δεξιότητες, κάνοντας το μάθημα πιο ενδιαφέρον, πολυεπίπεδο και ευχάριστο. 
Κατά τον Mezirow (2003) η μετασχηματιστική μάθηση μετασχηματίζει το πλαίσιο 
αναφοράς, σε πιο ανοιχτό, περιεκτικό, διεισδυτικό, στοχαστικό και συναισθηματικά 
πρόσφορο στην αλλαγή (Mezirow, 2003, σ. 58). Οι μαθητές δεν μπορούν να γίνουν 
δημιουργικοί επειδή τους δόθηκε η δυνατότητα μιας εργασίας στο πλαίσιο ενός Project. 
Αντίθετα θα γίνουν δημιουργικοί ανοίγοντας το πλαίσιο αναφοράς τους για τη σχολική 
μάθηση, για το σχολείο και τον ρόλο τους σε αυτό. Δεν αρκεί να υιοθετήσουν τις επιταγές 
των νέων αναλυτικών προγραμμάτων προς την κατεύθυνση της συνεργατικής μάθησης, 
αλλά να ανταποκριθούν στη δημιουργικότητα και την καινοτομία μέσα από την ατομική 
συνεισφορά, την ελευθερία, τη φαντασία και την ευελιξία (Μάμουρα & Φρυδάκη, σ.26). 
 
2.Προγράμματα για την Αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση  

Σύμφωνα με τον Gardner (1990) τα προγράμματα σπουδών είναι επιθυμητό να 
είναι συμβατά με τις αξίες που έχει υιοθετήσει κάθε κουλτούρα, να είναι κατάλληλα για 
ανάπτυξη και να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις διαφορές μεταξύ των ατόμων. Υπάρχουν 
τρεις σημαντικοί παράγοντες για την αποτελεσματικότητά τους στην μάθηση: τα βιώσιμα 
υλικά της διδακτέας ύλης, η άριστη κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τα κατάλληλα μέσα 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα 
στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση επιχειρήθηκε αρκετές φορές η ένταξη ερευνητικών 
προγραμμάτων για την αξιοποίηση διαφόρων μορφών τέχνης, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 
όπως είναι: το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, το Πρόγραμμα ARTiT, Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πλαίσιο της 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Project ZERO που περιλαμβάνει τα προγράμματα Visible 
Thinking (Ορατής Σκέψης) και Artful Thinking, το Πρόγραμμα ΝΕΟΝ, το Πρόγραμμα 
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STEAM (JEA) και αρκετά άλλα που δείχνουν το μεγάλο ενδιαφέρον για την προσέγγιση της 
μάθησης μέσα από εναλλακτικούς τρόπους. 

Το NSF (National Science Foundation) από το 2008 υποστήριξε Projects που 
σχετίζονται με τέχνες και ρομποτική, όπως το διεπιστημονικό πρόγραμμα «Artbotics» που 
συνδυάζει την Πληροφορική με την τέχνη για να διδάξει μαθητές Γυμνασίου και φοιτητές 
Πανεπιστημίου σχετικά με τη ρομποτική μέσω διαδραστικών, δημόσιων εκθεμάτων (Yanco 
et.al., 2007). Το STEAM βρίσκει εφαρμογή στο σχολείο όπως π.χ. με τη χρήση «Scratch» και 
«Pencil  Code» που μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν εφαρμογές 
συνδυάζοντας υπολογιστές και μουσική. Υπάρχουν πολλοί θεωρητικοί υποστηρικτές της 
πρωτοβουλίας STEAM στην τάξη, με παράλληλη όμως εφαρμογή του προγράμματος 
σπουδών. Όπου αυτό επιτευχθεί, το STEAM θα αποτελεί προϊόν διαθεματικής συνεργασίας 
(Psycharis, 2018, σ.61). Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να ανταποκρίνεται δυναμικά για 
να προετοιμάσει τον πληθυσμό μας για σύνθετες, εξελισσόμενες, παγκόσμιες προκλήσεις του 
21ου αιώνα. Η πρόοδος στην τεχνολογία είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε αυτές τις 
εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Το Cyberlearning προσφέρει νέες μαθησιακές και εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις και τη δυνατότητα ανακατανομής των μαθησιακών εμπειριών (NSF Report, 
2008). 

 
3.Εκπαίδευση STEAM  

Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε το STEAM Education ως ένας τρόπος 
εκπαιδευτικών δράσεων για την κάλυψη των αναγκών της οικονομίας του 21ου αιώνα. Με 
τον όρο STEAM (Science Technology Engineering Arts & Mathematics) επιχειρείται η 
προσέγγιση μιας μεθοδολογίας της εκπαιδευτικής πολιτικής, που βασίζεται στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων των παιδιών, μετασχηματίζοντας την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική 
διδασκαλία σε ανακαλυπτικό και διερευνητικό τρόπο μάθησης, αναφορικά με τα πεδία των 
Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών και των 
Μαθηματικών. Ξεκίνησε ως εκπαιδευτική προσέγγιση STEM μέσα από την οποία εργοδότες, 
εκπαιδευτικοί και γονείς εκφράσανε την ανάγκη εφαρμογής της στα σχολεία για την 
ενθάρρυνση της πρακτικής εξερεύνησης και της ρομποτικής. Και αυτό γιατί η μελλοντική 
οικονομική ευημερία έγκειται στην ύπαρξη ενός εργατικού δυναμικού που θα έχει μεγάλη 
πείρα στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά. Όμως η οικονομία 
μας απαιτεί πολύ περισσότερα από ό,τι την κατανόηση αυτών των τομέων. Απαιτεί 
εφαρμογή, δημιουργικότητα και επινοητικότητα, απαιτεί οι μαθητές να είναι ικανοί να 
συνδέσουν τη γνώση και την μάθηση που έχουν σε αυτούς τους τομείς με πρακτικές τέχνης, 
στοιχεία και αρχές σχεδιασμού, πρότυπα δηλαδή τα οποία θα τους καταστήσουν ικανούς να 
φτάσουν στην κριτική διαδικασία δημιουργικότητας και καινοτομίας. Η ενσωμάτωση της 
καλλιτεχνικής σκέψης στην εκπαίδευση επιστημόνων και μηχανικών βελτιώνει την 
ικανότητά τους να δημιουργούν σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες (Watson  & Watson, 2013, 
σ. 2). 

Έτσι δημιουργήθηκε το STEAM Education, εντάσσοντας την τέχνη στην 
προσέγγιση αυτή ως συνδετικό κρίκο στα παραπάνω στοιχεία της παλέτας μάθησης. 
Σύμφωνα με τον Psychari (2018), οι εργαζόμενοι σε δημιουργικές βιομηχανίες έχουν 
συνειδητοποιήσει ότι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας σχετίζεται με τον σχεδιασμό και τη 
δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Στην επιστημολογία STEAM, οι τέχνες στην 
εκπαίδευση μπορούν να δημιουργήσουν μια διπλή σχέση με τη μηχανική, δημιουργώντας 
ενδιαφέροντα φαινόμενα που σχετίζονται με τις εικαστικές τέχνες (Psycharis, 2018,  σ. 61). 
Το ίδρυμα της Deutsche Telekom δημιούργησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Junior 
Education ACADEMY (JEA) το 2005, με συμμετοχή πάνω από 100 Γερμανικών σχολείων. 
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Στην Ελλάδα το πρόγραμμα αυτό διάρκειας 2 ετών, υλοποιείται από το STEAM Education 
σε 16 σχολεία που έχουν εφοδιαστεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως 3D εκτυπωτές, 
εργαλεία, Arduino uno κλπ. και απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου (Arduino 
project). Συνολικά εμπλέκονται 1500 μαθητές και 45 εκπαιδευτικοί εκπαιδευμένοι για τις 
ανάγκες του προγράμματος. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης STEAM έχει στόχο να εμπνεύσει 
τους νέους για ενασχόληση με νέα επαγγέλματα που σχετίζονται με την τεχνολογία και τη 
μηχανική, ενισχύοντας τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Διευκολύνει την μετάβασή τους από το 
σχολείο στα Πανεπιστήμια και, με την μορφή μαθημάτων επιλογής, εφαρμόζεται στο 
σχολείο περιλαμβάνοντας 28 διαφορετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι μαθητές 
εμπλέκονται σε αυτές τις παιγνιώδεις δράσεις  καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και 
σε πρωτοβουλίες για εκπαιδευτική ρομποτική, αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα 
επιστημονικά πεδία και ενθαρρύνονται για την εξεύρεση λύσεων στα ερωτήματα που τους 
τίθενται.  

Η τέχνη συμβάλλει στην προσέγγιση της διάστασης αυτής εφόσον προσφέρει 
πολύτιμες οπτικές, απτικές και αισθητικές εμπειρίες στους μαθητές. Αντίθετα από την 
συμβατική σχολική διαδικασία που δίνει έμφαση στην πραγματιστική αντίληψη του 
κόσμου και στην ορθότητα της γνώσης, η εκπαίδευση μέσα από τις τέχνες βοηθά στην 
αξιοποίηση και διεύρυνση της φαντασίας, της εφευρετικότητας, της δημιουργικότητας και 
της αντίληψης των μαθητών (Π.Ι., 2011, σ. 63). Για κάθε εικαστική εργασία οι μαθητές 
χρησιμοποιούν εξειδικευμένο εικαστικό λεξιλόγιο που τους οδηγεί σε μία νέα γλωσσική 
επικοινωνία και ανάπτυξη. Καλές πρακτικές των προγραμμάτων που εντάσσουν την Τέχνη 
στην Εκπαίδευση, αποτελούν οι οργανωμένες συμπράξεις σχολείων (καλλιτεχνικών, 
εικαστικών, κλπ.) και τα πολιτιστικά προγράμματα που εμπλουτίζουν τη σχολική ζωή με 
ευκαιρίες για βιωματική μάθηση, αισθητική και εικαστική καλλιέργεια. Αντικείμενα μελέτης 
και αφόρμησης για δημιουργική μάθηση στην τάξη, αποτελούν διάφορα είδη έργων τέχνης, 
όπως ζωγραφικοί πίνακες, γλυπτά, γκράφιτι και άλλα που προέρχονται από τις 
παραδοσιακές καλές τέχνες, τον ευρύτερο οπτικό πολιτισμό, τη σύγχρονη και τις ιστορικές 
εποχές, την Ελληνική παράδοση, τη Δυτική και μη κουλτούρα (Π.Ι., 2011, σ. 65).  
 
4.Μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας  

Η πιλοτική μας έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια της μεταπτυχιακής μου διατριβής 
στις Επιστήμες της Αγωγής (2020). Πληθυσμό-στόχο της έρευνας αποτέλεσε τμήμα του 
εκπαιδευτικού πληθυσμού του Ν. Αχαΐας κατά το σχολικό έτος 2019-2020, όπου Ν=207 
εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας ήταν το δείγμα μας. Αυτοί 
δίδασκαν σε 32 Γυμνάσια, 23 γενικά Λύκεια (ΓΕΛ), 4 επαγγελματικά (ΕΠΑΛ) και 1 ιδιωτικό, 
σύνολο 57 σχολεία. Μεθοδολογικά επιλέξαμε μεικτό ερευνητικό σχεδιασμό 
“τριγωνοποίησης”, ποσοτικής έρευνας (quantitative) μέσω 207 ερωτηματολογίων με Google 
forms και ποιοτικής (qualitative) έρευνας με 8 συνεντεύξεις. Σκοπός της έρευνας ήταν η 
καταγραφή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. 
Αχαΐας, για την αξιοποίηση της τέχνης στο εκπαιδευτικό τους έργο. 
Το 1ο Ερευνητικό Ερώτημα ήταν:  
«Με ποιους τρόπους θεωρούν οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας ότι μπορεί να 
αξιοποιηθεί η τέχνη στο εκπαιδευτικό τους έργο;»  
Το 2ο Ερευνητικό Ερώτημα ήταν:  
«Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας σχετικά με το αν η 
αξιοποίηση της τέχνης συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τους έργου;»  
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5.Αποτελέσματα έρευνας  
Η έρευνα ανέδειξε τη σημαντικότητα της τέχνης στο εκπαιδευτικό έργο (Εικόνα 1). 

Συγκεκριμένα ποσοστό ~ 79% των ερωτηθέντων στην ερώτηση «Θεωρείτε σημαντική την 
ένταξη μορφών τέχνης στην διδασκαλία σας;» ανέφεραν «πάρα πολύ» και «πολύ», ενώ  
μόνο ένα μικρό ποσοστό ~ 1% των ερωτηθέντων απάντησε ελάχιστα.  

 

 
Εικόνα 1. Σημαντικότητα ένταξης μορφών τέχνης στην διδασκαλία 

Η σημαντικότητα αφορά την ανάπτυξη φαντασίας, δημιουργικότητας και κριτικής 
σκέψης των μαθητών, τα οποία αποτελούν στοιχεία καθοριστικά της εκπαίδευσης STEAM. 
Ιδιαίτερα  για την ανάπτυξη της φαντασίας των μαθητών (Εικόνα 2), οι εκπαιδευτικοί της 
έρευνας στην ερώτηση «Η ένταξη μορφών τέχνης στην διδασκαλία μου συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της φαντασίας των μαθητών» απάντησαν με αθροιστικό ποσοστό ~ 89% «πολύ» 
και «πάρα πολύ». Από διμεταβλητή ανάλυση του κριτηρίου χ2 παρατηρήθηκε στατιστική 
σημαντικότητα ανάμεσα στην ανάπτυξη της φαντασίας των μαθητών με την ένταξη της 
τέχνης και τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς το φύλο (p = 0,041< 0,05) και την 
ειδικότητα (p = 0,002<0,05). Η πλειονότητα των ανδρών εκπαιδευτικών θεωρεί ότι συμβάλει 
«πολύ» στην φαντασία των μαθητών, ενώ των γυναικών «πάρα πολύ», με τις γυναίκες να 
συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό. Επίσης οι εκπαιδευτικοί των φυσικών επιστήμων (ΠΕ04) 
θεωρούν ότι η ένταξη της τέχνης στη διδασκαλία βοηθά «πολύ» στην ανάπτυξη της 
φαντασίας. 
 

 
Εικόνα 2. Συμβολή της ένταξης μορφών τέχνης στην ανάπτυξη της φαντασίας των 

μαθητών 
Στην ερώτηση «Η ένταξη μορφών τέχνης στην διδασκαλία μου συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών;» καταγράφονται απαντήσεις που 
αναφέρουν σε αθροιστικό ποσοστό ~ 82% «πολύ» και «πάρα πολύ» (Εικόνα 3). Από τη 
διμεταβλητή ανάλυση με έλεγχο του κριτηρίου χ2 παρατηρήθηκε στατιστική σημαντικότητα 
ανάμεσα στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών με την ένταξη της τέχνης και 
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5.Αποτελέσματα έρευνας  
Η έρευνα ανέδειξε τη σημαντικότητα της τέχνης στο εκπαιδευτικό έργο (Εικόνα 1). 

Συγκεκριμένα ποσοστό ~ 79% των ερωτηθέντων στην ερώτηση «Θεωρείτε σημαντική την 
ένταξη μορφών τέχνης στην διδασκαλία σας;» ανέφεραν «πάρα πολύ» και «πολύ», ενώ  
μόνο ένα μικρό ποσοστό ~ 1% των ερωτηθέντων απάντησε ελάχιστα.  

 

 
Εικόνα 1. Σημαντικότητα ένταξης μορφών τέχνης στην διδασκαλία 

Η σημαντικότητα αφορά την ανάπτυξη φαντασίας, δημιουργικότητας και κριτικής 
σκέψης των μαθητών, τα οποία αποτελούν στοιχεία καθοριστικά της εκπαίδευσης STEAM. 
Ιδιαίτερα  για την ανάπτυξη της φαντασίας των μαθητών (Εικόνα 2), οι εκπαιδευτικοί της 
έρευνας στην ερώτηση «Η ένταξη μορφών τέχνης στην διδασκαλία μου συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της φαντασίας των μαθητών» απάντησαν με αθροιστικό ποσοστό ~ 89% «πολύ» 
και «πάρα πολύ». Από διμεταβλητή ανάλυση του κριτηρίου χ2 παρατηρήθηκε στατιστική 
σημαντικότητα ανάμεσα στην ανάπτυξη της φαντασίας των μαθητών με την ένταξη της 
τέχνης και τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς το φύλο (p = 0,041< 0,05) και την 
ειδικότητα (p = 0,002<0,05). Η πλειονότητα των ανδρών εκπαιδευτικών θεωρεί ότι συμβάλει 
«πολύ» στην φαντασία των μαθητών, ενώ των γυναικών «πάρα πολύ», με τις γυναίκες να 
συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό. Επίσης οι εκπαιδευτικοί των φυσικών επιστήμων (ΠΕ04) 
θεωρούν ότι η ένταξη της τέχνης στη διδασκαλία βοηθά «πολύ» στην ανάπτυξη της 
φαντασίας. 
 

 
Εικόνα 2. Συμβολή της ένταξης μορφών τέχνης στην ανάπτυξη της φαντασίας των 

μαθητών 
Στην ερώτηση «Η ένταξη μορφών τέχνης στην διδασκαλία μου συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών;» καταγράφονται απαντήσεις που 
αναφέρουν σε αθροιστικό ποσοστό ~ 82% «πολύ» και «πάρα πολύ» (Εικόνα 3). Από τη 
διμεταβλητή ανάλυση με έλεγχο του κριτηρίου χ2 παρατηρήθηκε στατιστική σημαντικότητα 
ανάμεσα στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών με την ένταξη της τέχνης και 
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5.Αποτελέσματα έρευνας  
Η έρευνα ανέδειξε τη σημαντικότητα της τέχνης στο εκπαιδευτικό έργο (Εικόνα 1). 

Συγκεκριμένα ποσοστό ~ 79% των ερωτηθέντων στην ερώτηση «Θεωρείτε σημαντική την 
ένταξη μορφών τέχνης στην διδασκαλία σας;» ανέφεραν «πάρα πολύ» και «πολύ», ενώ  
μόνο ένα μικρό ποσοστό ~ 1% των ερωτηθέντων απάντησε ελάχιστα.  

 

 
Εικόνα 1. Σημαντικότητα ένταξης μορφών τέχνης στην διδασκαλία 

Η σημαντικότητα αφορά την ανάπτυξη φαντασίας, δημιουργικότητας και κριτικής 
σκέψης των μαθητών, τα οποία αποτελούν στοιχεία καθοριστικά της εκπαίδευσης STEAM. 
Ιδιαίτερα  για την ανάπτυξη της φαντασίας των μαθητών (Εικόνα 2), οι εκπαιδευτικοί της 
έρευνας στην ερώτηση «Η ένταξη μορφών τέχνης στην διδασκαλία μου συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της φαντασίας των μαθητών» απάντησαν με αθροιστικό ποσοστό ~ 89% «πολύ» 
και «πάρα πολύ». Από διμεταβλητή ανάλυση του κριτηρίου χ2 παρατηρήθηκε στατιστική 
σημαντικότητα ανάμεσα στην ανάπτυξη της φαντασίας των μαθητών με την ένταξη της 
τέχνης και τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς το φύλο (p = 0,041< 0,05) και την 
ειδικότητα (p = 0,002<0,05). Η πλειονότητα των ανδρών εκπαιδευτικών θεωρεί ότι συμβάλει 
«πολύ» στην φαντασία των μαθητών, ενώ των γυναικών «πάρα πολύ», με τις γυναίκες να 
συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό. Επίσης οι εκπαιδευτικοί των φυσικών επιστήμων (ΠΕ04) 
θεωρούν ότι η ένταξη της τέχνης στη διδασκαλία βοηθά «πολύ» στην ανάπτυξη της 
φαντασίας. 
 

 
Εικόνα 2. Συμβολή της ένταξης μορφών τέχνης στην ανάπτυξη της φαντασίας των 

μαθητών 
Στην ερώτηση «Η ένταξη μορφών τέχνης στην διδασκαλία μου συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών;» καταγράφονται απαντήσεις που 
αναφέρουν σε αθροιστικό ποσοστό ~ 82% «πολύ» και «πάρα πολύ» (Εικόνα 3). Από τη 
διμεταβλητή ανάλυση με έλεγχο του κριτηρίου χ2 παρατηρήθηκε στατιστική σημαντικότητα 
ανάμεσα στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών με την ένταξη της τέχνης και 
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5.Αποτελέσματα έρευνας  
Η έρευνα ανέδειξε τη σημαντικότητα της τέχνης στο εκπαιδευτικό έργο (Εικόνα 1). 

Συγκεκριμένα ποσοστό ~ 79% των ερωτηθέντων στην ερώτηση «Θεωρείτε σημαντική την 
ένταξη μορφών τέχνης στην διδασκαλία σας;» ανέφεραν «πάρα πολύ» και «πολύ», ενώ  
μόνο ένα μικρό ποσοστό ~ 1% των ερωτηθέντων απάντησε ελάχιστα.  

 

 
Εικόνα 1. Σημαντικότητα ένταξης μορφών τέχνης στην διδασκαλία 

Η σημαντικότητα αφορά την ανάπτυξη φαντασίας, δημιουργικότητας και κριτικής 
σκέψης των μαθητών, τα οποία αποτελούν στοιχεία καθοριστικά της εκπαίδευσης STEAM. 
Ιδιαίτερα  για την ανάπτυξη της φαντασίας των μαθητών (Εικόνα 2), οι εκπαιδευτικοί της 
έρευνας στην ερώτηση «Η ένταξη μορφών τέχνης στην διδασκαλία μου συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της φαντασίας των μαθητών» απάντησαν με αθροιστικό ποσοστό ~ 89% «πολύ» 
και «πάρα πολύ». Από διμεταβλητή ανάλυση του κριτηρίου χ2 παρατηρήθηκε στατιστική 
σημαντικότητα ανάμεσα στην ανάπτυξη της φαντασίας των μαθητών με την ένταξη της 
τέχνης και τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς το φύλο (p = 0,041< 0,05) και την 
ειδικότητα (p = 0,002<0,05). Η πλειονότητα των ανδρών εκπαιδευτικών θεωρεί ότι συμβάλει 
«πολύ» στην φαντασία των μαθητών, ενώ των γυναικών «πάρα πολύ», με τις γυναίκες να 
συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό. Επίσης οι εκπαιδευτικοί των φυσικών επιστήμων (ΠΕ04) 
θεωρούν ότι η ένταξη της τέχνης στη διδασκαλία βοηθά «πολύ» στην ανάπτυξη της 
φαντασίας. 
 

 
Εικόνα 2. Συμβολή της ένταξης μορφών τέχνης στην ανάπτυξη της φαντασίας των 

μαθητών 
Στην ερώτηση «Η ένταξη μορφών τέχνης στην διδασκαλία μου συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών;» καταγράφονται απαντήσεις που 
αναφέρουν σε αθροιστικό ποσοστό ~ 82% «πολύ» και «πάρα πολύ» (Εικόνα 3). Από τη 
διμεταβλητή ανάλυση με έλεγχο του κριτηρίου χ2 παρατηρήθηκε στατιστική σημαντικότητα 
ανάμεσα στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών με την ένταξη της τέχνης και 
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τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς το φύλο (p = 0,012<0,05) και την ειδικότητα (p = 
0,02<0,05). Η πλειονότητα των ανδρών εκπαιδευτικών θεωρεί «πολύ», ενώ των γυναικών 
«πάρα πολύ», με τις γυναίκες να συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό. Οι μαθηματικοί (ΠΕ03) 
και εκπαιδευτικοί των φυσικών επιστήμων (ΠΕ04) θεωρούν ότι η ένταξη της τέχνης στη 
διδασκαλία βοηθά «πολύ» στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Αυτό το στοιχείο της 
έρευνά μας αναδεικνύει τις απόψεις εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων που εμπλέκονται σε 
προγράμματα (όπως STEAM) αναφορικά με την σημασία της τέχνης στην ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας. 

 

 
 

Εικόνα 3. Συμβολή της ένταξης μορφών τέχνης στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας 
των μαθητών 

Στην ερώτηση «Η ένταξη μορφών τέχνης στην διδασκαλία μου συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών;» καταγράφονται απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών σε αθροιστικό ποσοστό ~78% , «πολύ» και «πάρα πολύ», ενώ μόνο το 2% 
απάντησε «καθόλου» (Εικόνα 4). Η πλειονότητα των ανδρών εκπαιδευτικών θεωρεί ότι 
αναπτύσσει «πολύ» την κριτική σκέψη των μαθητών, ενώ η πλειονότητα των γυναικών ότι 
αναπτύσσει «πάρα πολύ», με τους άνδρες να συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό. Οι 
ειδικότητες μουσικών (ΠΕ79) και καλλιτεχνικών (ΠΕ89) θεωρούν περισσότερο ότι η ένταξη 
της τέχνης στη διδασκαλία βοηθά «πολύ» στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. 
Τέλος στην ερώτηση «Η ένταξη μορφών τέχνης στην διδασκαλία μου συμβάλλει στην 
αλλαγή στάσεων των μαθητών σε γενικότερα θέματα εκτός μαθήματος;» καταγράφεται 
αθροιστικό ποσοστό ~ 79%  για τις απαντήσεις «πολύ» και «πάρα πολύ».  

 
Εικόνα 4. Συμβολή της ένταξης μορφών τέχνης στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των 

μαθητών 
Στην ίδια έρευνα οι 207 ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί του Ν. Αχαΐας, ανέφεραν 

τρόπους για την αξιοποίηση της τέχνης που γνωρίζουν και εφαρμόζουν στη διδασκαλία 
τους και καταγράφηκαν σε τέσσερις μεγάλες ομαδοποιημένες κατηγορίες: τα εικαστικά, τον 
κινηματογράφο, τη λογοτεχνία και την άμεση επαφή με την τέχνη. Για την μελέτη των 
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στοιχείων εντάξαμε στα «εικαστικά» τις εικόνες, μουσική, χρώματα και σχήματα, στον 
«κινηματογράφο» τις ταινίες, βίντεο, προβολές, στη «λογοτεχνία» διάφορα λογοτεχνικά 
έργα και το θέατρο, ενώ στην «άμεση επαφή με έργα τέχνης» τις επισκέψεις σε χώρους 
τέχνης, μουσεία, γκαλερί και επίσκεψη καλλιτεχνών στο σχολείο. Η τέχνη μπορεί να 
ενσωματωθεί στο περιεχόμενο εκπαίδευσης STEM από το δημοτικό σχολείο. Η οπτική, η 
χημεία, η άλγεβρα και η τριγωνομετρία μπορούν να συνδεθούν με τη φωτογραφία και οι 
μαθητές να εμπλακούν σε δραστηριότητες τέχνης που σχετίζονται με ταινίες-βίντεο-
κινηματογράφο (Psycharis, 2018, σ.61). 

Αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στην έρευνα 
γνωρίζουν τρόπους ένταξης της τέχνης στο εκπαιδευτικό έργο, ενώ μόνο 2% από αυτούς που 
απάντησαν στα ερωτηματολόγια δεν έχουν εφαρμόσει καμία δραστηριότητα σχετική με την 
τέχνη στην διδασκαλία τους. Οι συνεντεύξεις ανέδειξαν ότι ανεξάρτητα από οποιονδήποτε 
συσχετιζόμενο ή μη παράγοντα, όλοι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν και έχουν εφαρμόσει 
μορφές τέχνης στην διδασκαλία τους, ενώ το 75% των εκπαιδευτικών αναφέρουν εφαρμογή 
δραστηριοτήτων όπως επισκέψεις σε μουσεία, γκαλερί και άλλους χώρους τέχνης. Έτσι 
καθολικά δήλωσαν πως αξιοποιούν την Τέχνη στο εκπαιδευτικό τους έργο.  

Στην βιβλιογραφική έρευνα αναφέρεται ότι η αξιοποίηση διαφόρων εικαστικών 
έργων, συμβάλλει στη λεπτομερέστερη διερεύνηση και καλλιέργεια ειδικότερων πτυχών της 
εσωτερικής ελευθερίας του ατόμου, σύμφωνα με τον Φραγκούλη (2014), ενώ υπάρχει και μία 
συσχέτιση μεταξύ των μορφών τέχνης που λειτουργεί σαν ένας διάλογος, πχ. η συγκριτική 
αποτίμηση ενός ποιήματος, ενός πίνακα ζωγραφικής και ενός μουσικού κομματιού 
(Φραγκούλης & Παπαγεωργίου, 2018). Η έρευνά μας επιβεβαιώνει τα προαναφερόμενα και 
οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών δείχνουν μια τάση για διδασκαλία με ποικιλία στοιχείων, 
εναλλακτικούς και μεικτούς τρόπους ένταξης μορφών τέχνης. Το 98% των ερωτηθέντων 
δηλώσαν ότι έχουν εφαρμόσει δραστηριότητες σχετικές με την Τέχνη στο μάθημά τους. Οι 
εκπαιδευτικοί μάλιστα δείχνουν προτίμηση στο να εντάσσουν στη διδασκαλία τους εικόνες, 
μουσική, σχήματα και χρώματα, έχοντας ως δεύτερη προτίμηση το βίντεο και τις 
κινηματογραφικές ταινίες. Αυτό, φαίνεται να οφείλεται στην ευκολία χρήσης και 
πρόσβασης των εκπαιδευτικών σε μορφές τέχνης που σχετίζονται με την εισαγωγή των ΤΠΕ 
στα σχολεία και την επιμόρφωση μεγάλου πληθυσμού εκπαιδευτικών καθώς και στην 
εξοικείωση με το Internet, τα κοινωνικά δίκτυα και την αναζήτηση-διαχείριση 
οπτικοακουστικού υλικού σε αυτά.  

Επίσης, ως θετικό στοιχείο για την ένταξη διαφόρων μορφών τέχνης στην 
διδασκαλία, αποδεικνύεται η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα 
δραστηριοτήτων, όπως Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικά, Αγωγής Υγείας, Αγωγής 
Σταδιοδρομίας. Οι γνώσεις σχεδίου και ζωγραφικής πρέπει να θεωρηθούν βασικές 
δεξιότητες σε κάθε άνθρωπο και τρόπος ζωής, αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στοχασμού, 
δημιουργίας, μάθησης, συναισθηματικής και διανοητικής εξέλιξης αλλά και έναυσμα για 
συμμετοχή σε κοινωνικά και πολιτισμικά δρώμενα. Υπάρχουν προγράμματα που 
ενθαρρύνουν τα παιδιά και τους ενήλικες, επαγγελματίες καλλιτέχνες και μη, να 
χρησιμοποιούν τη ζωγραφική, να βλέπουν, να σκέφτονται, να εφευρίσκουν και να 
αναλαμβάνουν δράση. Αρκετά από τα προγράμματα που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία 
της σχολικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, εισάγουν πρωτότυπες 
δραστηριότητες τέχνης στο εκπαιδευτικό έργο, όπως είναι η ρομποτική, την οποία ανέφερε 
στις συνεντεύξεις της έρευνας, ένας εκπαιδευτικός που έχει λάβει μέρος σε προγράμματα 
STEAM και αποτελούν έναυσμα εμπλουτισμού της διδασκαλίας με καινοτόμες ιδέες. 
Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία να εξοπλίζονται οι σχολικές μονάδες με προηγμένα 
οπτικοακουστικά συστήματα, προγράμματα Η/Υ και εξοπλισμό όπως Arduino, 3D 
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στοιχείων εντάξαμε στα «εικαστικά» τις εικόνες, μουσική, χρώματα και σχήματα, στον 
«κινηματογράφο» τις ταινίες, βίντεο, προβολές, στη «λογοτεχνία» διάφορα λογοτεχνικά 
έργα και το θέατρο, ενώ στην «άμεση επαφή με έργα τέχνης» τις επισκέψεις σε χώρους 
τέχνης, μουσεία, γκαλερί και επίσκεψη καλλιτεχνών στο σχολείο. Η τέχνη μπορεί να 
ενσωματωθεί στο περιεχόμενο εκπαίδευσης STEM από το δημοτικό σχολείο. Η οπτική, η 
χημεία, η άλγεβρα και η τριγωνομετρία μπορούν να συνδεθούν με τη φωτογραφία και οι 
μαθητές να εμπλακούν σε δραστηριότητες τέχνης που σχετίζονται με ταινίες-βίντεο-
κινηματογράφο (Psycharis, 2018, σ.61). 

Αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στην έρευνα 
γνωρίζουν τρόπους ένταξης της τέχνης στο εκπαιδευτικό έργο, ενώ μόνο 2% από αυτούς που 
απάντησαν στα ερωτηματολόγια δεν έχουν εφαρμόσει καμία δραστηριότητα σχετική με την 
τέχνη στην διδασκαλία τους. Οι συνεντεύξεις ανέδειξαν ότι ανεξάρτητα από οποιονδήποτε 
συσχετιζόμενο ή μη παράγοντα, όλοι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν και έχουν εφαρμόσει 
μορφές τέχνης στην διδασκαλία τους, ενώ το 75% των εκπαιδευτικών αναφέρουν εφαρμογή 
δραστηριοτήτων όπως επισκέψεις σε μουσεία, γκαλερί και άλλους χώρους τέχνης. Έτσι 
καθολικά δήλωσαν πως αξιοποιούν την Τέχνη στο εκπαιδευτικό τους έργο.  

Στην βιβλιογραφική έρευνα αναφέρεται ότι η αξιοποίηση διαφόρων εικαστικών 
έργων, συμβάλλει στη λεπτομερέστερη διερεύνηση και καλλιέργεια ειδικότερων πτυχών της 
εσωτερικής ελευθερίας του ατόμου, σύμφωνα με τον Φραγκούλη (2014), ενώ υπάρχει και μία 
συσχέτιση μεταξύ των μορφών τέχνης που λειτουργεί σαν ένας διάλογος, πχ. η συγκριτική 
αποτίμηση ενός ποιήματος, ενός πίνακα ζωγραφικής και ενός μουσικού κομματιού 
(Φραγκούλης & Παπαγεωργίου, 2018). Η έρευνά μας επιβεβαιώνει τα προαναφερόμενα και 
οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών δείχνουν μια τάση για διδασκαλία με ποικιλία στοιχείων, 
εναλλακτικούς και μεικτούς τρόπους ένταξης μορφών τέχνης. Το 98% των ερωτηθέντων 
δηλώσαν ότι έχουν εφαρμόσει δραστηριότητες σχετικές με την Τέχνη στο μάθημά τους. Οι 
εκπαιδευτικοί μάλιστα δείχνουν προτίμηση στο να εντάσσουν στη διδασκαλία τους εικόνες, 
μουσική, σχήματα και χρώματα, έχοντας ως δεύτερη προτίμηση το βίντεο και τις 
κινηματογραφικές ταινίες. Αυτό, φαίνεται να οφείλεται στην ευκολία χρήσης και 
πρόσβασης των εκπαιδευτικών σε μορφές τέχνης που σχετίζονται με την εισαγωγή των ΤΠΕ 
στα σχολεία και την επιμόρφωση μεγάλου πληθυσμού εκπαιδευτικών καθώς και στην 
εξοικείωση με το Internet, τα κοινωνικά δίκτυα και την αναζήτηση-διαχείριση 
οπτικοακουστικού υλικού σε αυτά.  

Επίσης, ως θετικό στοιχείο για την ένταξη διαφόρων μορφών τέχνης στην 
διδασκαλία, αποδεικνύεται η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα 
δραστηριοτήτων, όπως Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικά, Αγωγής Υγείας, Αγωγής 
Σταδιοδρομίας. Οι γνώσεις σχεδίου και ζωγραφικής πρέπει να θεωρηθούν βασικές 
δεξιότητες σε κάθε άνθρωπο και τρόπος ζωής, αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στοχασμού, 
δημιουργίας, μάθησης, συναισθηματικής και διανοητικής εξέλιξης αλλά και έναυσμα για 
συμμετοχή σε κοινωνικά και πολιτισμικά δρώμενα. Υπάρχουν προγράμματα που 
ενθαρρύνουν τα παιδιά και τους ενήλικες, επαγγελματίες καλλιτέχνες και μη, να 
χρησιμοποιούν τη ζωγραφική, να βλέπουν, να σκέφτονται, να εφευρίσκουν και να 
αναλαμβάνουν δράση. Αρκετά από τα προγράμματα που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία 
της σχολικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, εισάγουν πρωτότυπες 
δραστηριότητες τέχνης στο εκπαιδευτικό έργο, όπως είναι η ρομποτική, την οποία ανέφερε 
στις συνεντεύξεις της έρευνας, ένας εκπαιδευτικός που έχει λάβει μέρος σε προγράμματα 
STEAM και αποτελούν έναυσμα εμπλουτισμού της διδασκαλίας με καινοτόμες ιδέες. 
Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία να εξοπλίζονται οι σχολικές μονάδες με προηγμένα 
οπτικοακουστικά συστήματα, προγράμματα Η/Υ και εξοπλισμό όπως Arduino, 3D 
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εκτυπωτές, διαδραστικούς πίνακες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή 
διδακτική πράξη από όλες τις ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας, σε όλα τα μαθήματα και όχι 
μόνο μέσα στο πλαίσιο των ειδικοτήτων της Πληροφορικής. Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η 
στροφή των εκπαιδευτικών προς τις διάφορες μορφές τέχνης, η αλλαγή στάσης απέναντι 
στα πεδία της, αλλά και η θέληση που παρατηρείται για εναλλακτικούς τρόπους ένταξης 
των μορφών της στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης STEAM η τέχνη αποτελεί πολύτιμο εργαλείο 
που συμβάλει στην ανάπτυξη της φαντασίας των μαθητών, της δημιουργικότητας και της 
κριτικής τους σκέψης. Τα παραπάνω συνδράμουν στην αξιοποίηση νέων τρόπων 
εφαρμογής της τέχνης στο εκπαιδευτικό έργο, ώστε να γίνεται πιο ελκυστικό, δημιουργικό 
και ενδιαφέρον ιδιαίτερα για τους έφηβους μαθητές. Δίνουν ώθηση για καινοτόμες ιδέες, 
ακόμα και στους μαθητές που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να ενταχθούν στο αυστηρό πλαίσιο 
που ζητά η τυπική μορφή σχολικής μάθησης, προσφέροντας μια εναλλακτική οπτική στην 
προσέγγιση της ύλης των σχολικών μαθημάτων. Οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων 
μέσα από τα προγράμματα εκπαίδευσης STEAM και με εργαλείο τις μορφές της τέχνης, με 
ψηφιακό ή άλλο απτό τρόπο, μπορούν να οδηγήσουν τα παιδιά σε μία βιωματική μορφή 
προσέγγισης των αποτελεσμάτων που επιφέρει η σχολική γνώση στην κριτική τους σκέψη.  
 
6.Συμπεράσματα- Συζήτηση   

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το δείγμα προέρχεται κυρίως από τον Ν. Αχαΐας και 
επειδή είναι σχετικά μικρό (n=207 ερωτηματολόγια και 8 συνεντεύξεις), προτιμήθηκε η 
παρουσίαση των συμπερασμάτων, χωρίς όμως τη γενίκευσή τους. 
• Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της έρευνάς μας, συμφωνούν με στοιχεία της θεωρίας της 
πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner (2009), επιβεβαιώνοντας τη θεώρηση ότι η νοημοσύνη 
είναι πολυπρισματική, τα είδη της οποίας ενεργοποιούνται μέσα από το πολιτισμικό 
περιβάλλον και από την αισθητική εμπειρία με τα έργα τέχνης. Για την ανάπτυξη της 
φαντασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί συμφωνούν 
σε μεγαλύτερο βαθμό και καθολικά στις συνεντεύξεις απάντησαν θετικά. Περισσότεροι από 
τους μισούς ερωτηθέντες, θεωρούν ότι συμβάλλει «πάρα πολύ» η τέχνη στην ανάπτυξη της 
φαντασίας των μαθητών, διότι λειτουργούν τα άλλα είδη νοημοσύνης τους. Από τις 
ειδικότητες οι εκπαιδευτικοί των φυσικών επιστημών (ΠΕ04) φαίνεται να θεωρούν την 
ένταξή της στη διδασκαλία «πολύ» βοηθητική για  την φαντασία. Επίσης εκτιμούν ότι 
διευρύνονται τα συναισθήματα και οι νοητικές αισθητικές συνήθειες, που αναφέρονται και 
στην θεωρία του Mezirow (2003), ενώ παράλληλα δηλώνουν ότι θεωρούν την τέχνη πολύ 
σημαντική για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, συμφωνώντας με όσα 
επισημαίνει και αναλύει και ο Goleman (1997).  
• Οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς μας συμφωνούν με τον Szybek (1999), ότι η αισθητική 
εμπειρία στην μαθησιακή διεργασία μπορεί να συνδέει τη δημιουργικότητα με την επιστήμη 
(όπ. αναφ. στο Jakobson & Wickman, 2007, σ. 46). Επιβεβαιώνουν την έρευνα του Broudy 
(1987) και δηλώνουν σχεδόν καθολικά ότι χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους μορφές 
τέχνης και κυρίως εικόνες, διότι με την χρήση εικόνων αναπτύσσεται η φαντασία με την 
βοήθεια του ματιού, η οποία προάγει και τη δημιουργικότητα (σ. 198).   
• Στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, κυρίως οι άνδρες εκπαιδευτικοί συμφωνούν σε 
μεγαλύτερο βαθμό καθώς και επίσης οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ79 (Μουσικής) και 
ΠΕ89 (Καλλιτεχνικών), διότι την προωθούν, όπως καταγράφεται και στο Παιδαγωγικό 
πλαίσιο από την Βέικου κ. συν. (2008) Π.Ι. (σ. 122). Οι απόψεις των εκπαιδευτικών του 
δείγματος, συνάδουν με τις απόψεις του ερευνητή Perkins (1994), ο οποίος ανέπτυξε το 
μοντέλο της τεχνικής Visible thinking για την συστηματική παρατήρηση ενός έργου τέχνης, 
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που αποτελείται από τέσσερις φάσεις και οδηγεί στην ολιστική κατανόηση του έργου και 
στην ενεργοποίηση του κριτικού στοχασμού μέσω της αισθητικής εμπειρίας. Επίσης 
συμφωνούν με τον ερευνητή Φραγκούλη (2013) ότι οι τέχνες στο πλαίσιο της τυπικής 
εκπαίδευσης, συμβάλουν όχι μόνο στη γνωστική ανάπτυξη, αλλά και στην ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης, του στοχασμού και στην κατανόηση της διαφορετικότητας των μαθητών 
τους (σ. 33). Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας συνάδουν με την άποψη του Brookfield 
(2007), σύμφωνα με την οποία οι μορφές της τέχνης στην εκπαίδευση και η αισθητική 
εμπειρία, αποτελούν εργαλεία ανάπτυξης της κριτικής σκέψης στη μαθησιακή διεργασία και 
αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο κάποιος σκέφτεται ή πράττει (σ.171).  
• Επίσης οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η τέχνη συμβάλλει στην αλλαγή στάσεων των 
μαθητών σε γενικότερα θέματα εκτός μαθήματος, διότι φαίνεται να συνδυάζεται με την 
“κοσμοθεώρηση” και το “χτίσιμο” του τρόπου σκέψης των παιδιών για την αντιμετώπιση 
πραγμάτων εκτός μαθημάτων, στη ζωή τους. Συμφωνούν με την έρευνα της Rand 
Corporation (2005), όπου οι εμπειρίες εμπλουτισμού των μαθητών που εκτίθενται στις 
μορφές τέχνης στο σχολείο, τους βοηθά να συνδεθούν με την κοινωνία, συμβάλλοντας 
παράλληλα στη μείωση του χάσματος των κοινωνικοοικονομικών ομάδων των μαθητών 
(Eisner & Day, 2004, σ. 182). Οι απόψεις της έρευνάς μας συνάδουν με την έρευνα 
Koutsoukos, Fragoulis, & Valkanos (2015) σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή της τέχνης 
αποτελεί μέσο μετασχηματισμού στις στάσεις ζωής και ότι η εφαρμογή βιωματικών μεθόδων 
αναβαθμίζει τη διαδικασία μάθησης, οδηγώντας σε μία πιο ολιστική προσέγγιση (σ. 23-28). 
Μάλιστα οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στην αλλαγή στάσεων που μπορεί να επιτευχθεί 
μέσα από τις μορφές τέχνης, σε θέματα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά, συμφωνώντας 
και με την έρευνα Marshall (2015), αναφορικά με τη διεπιστημονικότητα και ενσωμάτωση 
της τέχνης στο εκπαιδευτικό έργο και στο αναλυτικό πρόγραμμα – curriculum. Η έρευνα 
της Marshall ανέδειξε ότι προωθείται η μεταγνώση, ενώ στα συστήματα σκέψης, 
παρατηρούνται μορφές και δυνάμεις που χρησιμεύουν ως μεταφορείς για πολιτιστικά, 
κοινωνικά και ψυχολογικά φαινόμενα. Αντίστοιχα και στην έρευνά μας οι εκπαιδευτικοί 
θεωρούν ότι μετασχηματίζονται οι αντιλήψεις των μαθητών μέσα από άλλες μορφές 
προσέγγισης θεμάτων.  

Συμπερασματικά, τα στοιχεία της έρευνάς μας δείχνουν ότι η αξιοποίηση των 
εικαστικών έργων και των άλλων μορφών τέχνης αποτελούν μία ανάγκη για το διδακτικό 
έργο στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συμφωνούν με όσα αναφέρονται στο Κουτσούκος 
& Φραγκούλης (2017), δηλαδή η ένταξή τους στη διδασκαλία αποτελεί γεγονός που 
απορρέει και επιβάλλεται από τα δεδομένα της εποχής μας, με τα χαρακτηριστικά του 
πλουραλισμού, της πολυπολιτισμικότητας και των διαφορετικών μοντέλων διδακτικών 
παρεμβάσεων.   

Στην έρευνά μας αναδεικνύεται ότι μέθοδοι αξιοποίησης της τέχνης, όπως η  
"μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία" που παρουσίασε ο 
καθηγητής Α. Κόκκος στο 8ο Συνέδριο στις Βερμούδες το 2009, αποτελούν διδακτικές 
προτάσεις που ενισχύουν την αυτοδυναμία της σκέψης και λειτουργούν στην εκπαίδευση με 
ρόλο επεξηγηματικό για να προσεγγίζεται κριτικά ένα θέμα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος 
οποιουδήποτε σχολικού αντικειμένου. Η  μέθοδος της "μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα 
από την αισθητική εμπειρία" εφαρμόζεται μέσα από 6 στάδια και έχει τις βάσεις της στην 
μετασχηματίζουσα μάθηση σύμφωνα με τον Mezirow (Κόκκος, 2010). Τα στοιχεία της 
έρευνάς μας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας του Ν. Αχαΐας αξιοποιούν την 
αισθητική εμπειρία στα σχολικά γνωστικά αντικείμενα με διάφορους τρόπους, όπως εικόνες, 
βίντεο, λογοτεχνικά έργα, μουσική, θέατρο, επισκέψεις σε μουσεία και άλλες δράσεις, 
στοχεύοντας στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού, των δημιουργικών δεξιοτήτων των 
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μαθητών, και της πολιτισμικής τους ενδυνάμωσης. Συντάσσονται με τις απόψεις του 
Φραγκούλη (2013), ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις για αποτελεσματική μάθηση, μέσα 
από την «ενεργή συμμετοχή» που επιτυγχάνεται με την παρατήρηση των έργων τέχνης. 
Καλλιεργείται η στοχαστική διάθεση, αναπτύσσεται η φαντασία, η δημιουργικότητα και η 
ολιστική συστημική σκέψη των μαθητών, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται όλες οι μορφές 
πολιτισμού. Άλλωστε αναφέρονται στα παραπάνω, τόσο στις συνεντεύξεις όσο και στα 
ερωτηματολόγια. Ως προς το όφελος της ενσωμάτωσης της τέχνης στην καλλιτεχνική σκέψη 
των μαθητών συμβαδίζουν επίσης οι απόψεις και με την ερευνήτρια Marshall (2015), όπου η 
δημιουργικότητα μπορεί να αποτελέσει μείζονα παράγοντα σε νέα πρότυπα μάθησης 
(Marshall, 2015, σ. 105).  

Στο σχολείο του 21ου αιώνα είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν το 
έλλειμα στην διδασκαλία τους, χωρίς την απόλυτη εξάρτηση από τα σχολικά εγχειρίδια, 
ώστε να προωθούν διδακτικές μεθόδους με γνώμονα τις “minds on” και “hands on” 
προσεγγίσεις (Παπάζογλου & Ανδρέου, 2018). Στα προγράμματα STEAM, η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, της ρομποτικής, των 3D μέσων εμφάνισης και επεξεργασίας των ιδεών των 
μαθητών, λειτουργούν ως εργαλεία υλοποίησης επιτευγμάτων που έχουν ξεκινήσει από την 
φαντασία της σύλληψης μιας ιδέας. 

Προσθέτοντας τις τέχνες στο STEM  δίνεται η δυνατότητα για μια πιο ενδιαφέρουσα 
προσέγγιση, αλλά και για νέες ευκαιρίες έκφρασης (Land, 2013, σ. 548). Παράλληλα η 
συνδυαστική μέθοδος με τη χρήση των Φυσικών Επιστημών και των επιστημών Μηχανικών 
και των Μαθηματικών αποδίδουν τη νέα δημιουργία.   
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία θα γίνει συνοπτική αναφορά στην ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική 
αναφορικά με τη μεθοδολογία STEM/STEAM και στη συνέχεια θα επιχειρηθεί εστίαση στα αναλυτικά 
προγράμματα της Ελλάδας και της Κύπρου προκειμένου να διερευνηθούν οι εκπαιδευτικές πρακτικές 
αναφορικά με το STEM/STEAM για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο. Επιπροσθέτως, θα γίνει 
αναφορά σε πιλοτικές δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε επίπεδο Υπουργείων Παιδείας τόσο της 
Ελλάδας όσο και της Κύπρου καθώς και θεσμοθετημένων εκπαιδευτικών φορέων, όπως του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου. 

Λέξεις κλειδιά: STEM/STEAM, Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, Ελλάδα, Κύπρος. 

Εισαγωγή 

"Συσχετίστε το σχολείο με τη ζωή και όλες οι σπουδές συσχετίζονται αναγκαστικά» 
(Dewey, 1910, σ. 32) 
Η παραπάνω φράση του Dewey, χρησιμεύει ως έμπνευση για τους εκπαιδευτικούς που 
διαισθητικά πιστεύουν ότι η ένταξη του STEM/STEAM στο πρόγραμμα σπουδών παράγει 
μεγαλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα στα σχολικά μαθήματα παρά την έλλειψη εμπειρικών 
αποδεικτικών στοιχείων (Frykholm & Glasson, 2005). Ολοκληρωμένες θεωρίες μάθησης και 
θεωρίες ενσωμάτωσης προγραμμάτων σπουδών αντικατοπτρίζουν την προοδευτική 
παράδοση του Dewey, στην οποία το αντικείμενο συνδέεται με την πραγματική ζωή και 
γίνεται πιο σημαντικό για τους μαθητές μέσω του προγράμματος σπουδών (Beane, 1997). 
Όταν μιλάμε όμως για εκπαίδευση STEM/STEAM τι ακριβώς εννοούμε; Η εκπαίδευση 
STEM θεωρείται ως μια εκπαιδευτική φιλοσοφία στην οποία οι Φυσικές Επιστήμες , η 
Τεχνολογία, η Μηχανική και τα Μαθηματικά χρησιμοποιούνται ως ολοκληρωμένη λύση για 
την επίλυση πραγματικών προβλημάτων (Priemer et al., 2019). Οι Φυσικές Επιστήμες 
(Science), θεωρούνται  γενικά ως θεμελιώδεις για την  κατανόηση της λειτουργίας των 
πραγμάτων στη φύση. Στη συνέχεια, η χρήση Τεχνολογίας (Technology) που μπορεί να 
συμβάλλει στην διευκόλυνση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων τροποποιώντας ορισμένες 
πτυχές του φυσικού κόσμου για τις καθημερινές ανάγκες, η χρήση της Μηχανικής 
(Engineering) ως διαδικασίας σχεδιασμού, δημιουργίας και αναδιαμόρφωσης καινοτόμων 
προϊόντων ή διαδικασιών και οι μαθηματικές δεξιότητες (Mathematics) 
συμπεριλαμβανομένων των υπολογισμών και της λήψης αποφάσεων για την επίλυση 
προβλημάτων (Reeve,2013) αποτελούν τα αρχικά τέσσερα στοιχεία αυτής της μεθοδολογίας, 
με τις Τέχνες (Art) να έρχονται να προστεθούν στην ακροστιχίδα STEM, περιλαμβάνοντας 
την έκφραση και τη δημιουργικότητα στον σχεδιασμό μέσα από την Τέχνη (Segarra et al, 
2018). 

Η εκπαιδευτική προσέγγιση STEM έχει γίνει θέμα ενδιαφέροντος μεταξύ της διεθνούς 
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κοινότητας όπως για παράδειγμα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία χρησιμοποιεί ως 
τρόπο αύξησης του αριθμού εργατικού δυναμικού στην επιστήμη και την τεχνολογία, των 
οποίων η συμβολή μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη της τεχνολογικής προόδου, 
σημαντικού στοιχείου για την ευημερία της χώρας (Hira, 2010).  
Επιπλέον, αυτή η εκπαιδευτική αντίληψη έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη, όπου η 
εκμάθηση της επιστήμης δεν θεωρείται πλέον ως μελέτη ξεχωριστών θεμάτων φυσικής, 
χημείας και βιολογίας, αλλά ολοκληρωμένης γνώσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
κατανόηση φυσικών φαινομένων και για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων και την 
καινοτομία των νέων εξελίξεων (Kudenko & Gras-Vel azquez, 2016). 

Μιλώντας για εκπαίδευση STEM εννοούμε μια καινοτόμο προσέγγιση στον σχεδιασμό 
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού η 
οποία περιλαμβάνει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις πεποιθήσεις περισσότερων του ενός 
θεματικών περιοχών STEM και συγκεκριμένα στοχεύει στη διαθεματική διδασκαλία 
τεσσάρων γνωστικών αντικειμένων, των Φυσικών Επιστημών, (S) της Τεχνολογίας, (T) της 
Μηχανικής (E) και των Μαθηματικών (M) (Tsupros, Kohler, Hallinen, 2009). 

Σύμφωνα με τον Tsupros (2009 αναφορά στο Lantz, 2009), «η εκπαίδευση STEM είναι μια 
διεπιστημονική προσέγγιση στη μάθηση όπου αυστηρές ακαδημαϊκές έννοιες συνδυάζονται 
με μαθήματα του πραγματικού κόσμου, καθώς οι μαθητές εφαρμόζουν τις Φυσικές 
Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά σε πλαίσια που συνδέουν το 
σχολείο, την κοινότητα, την εργασία και τις παγκόσμιες επιχειρήσεις, επιτρέποντας την 
ανάπτυξη του εγγραμματισμού STEM και μαζί του, τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστικοί 
στη νέα οικονομία». 
 
Η εκπαιδευτική πολιτική αναφορικά με το STEM/STEAM στην Ευρώπη 

Το STEM αποτελεί κεντρικό μέλημα των υπευθύνων χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής σε 
όλο τον κόσμο, καθώς θεωρείται απαραίτητο συστατικό για τη συμβολή στην οικονομική 
ευημερία (Martin-Paez et. al., 2019; Thomas & Watters, 2015). Πολλοί και διαφορετικοί 
λόγοι έρχονται να δικαιολογήσουν πρωτοβουλίες για την προώθηση της εκπαίδευσης 
STEM, μερικοί από τους οποίους είναι κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και/ή οικονομικοί  
(Kelley & Knowles, 2016), προωθώντας τον οικονομικό ανταγωνισμό (Corlu et al., 2014) και 
την καινοτομία (Corlu et al., 2014· Sanders, 2009). Οι Marginson et al. (2013) διαπίστωσαν 
ότι οι χώρες με ισχυρές και δυναμικές οικονομίες τείνουν να είναι εκείνες με εκπαιδευτικά 
συστήματα που δίνουν υψηλή αξία στην εκπαίδευση STEM. 

Τα έθνη χρειάζονται ένα καινοτόμο STEM εργατικό δυναμικό που να είναι 
ανταγωνιστικό τον 21ο αιώνα. Η καινοτομία περιλαμβάνει την ενσωμάτωση διαφορετικών 
δεξιοτήτων STEM και είναι μια εξαιρετικά διαδραστική και διεπιστημονική διαδικασία η 
οποία είναι στενά συνδεδεμένη με τη ζωή (OESD, 2010a). Σήμερα, υπάρχει σαφής συναίνεση 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη σημασία της εκπαίδευσης STEM για την 
οικονομική καινοτομία (Kuenzi, 2008· ΟESD, 2010b). 

Στην Ευρώπη, το European Schoolnet (2018, σ.14) παρουσιάζει τους στόχους της 
προώθησης πρωτοβουλιών STEM ως προς: 

• τη διάδοση των επιστημών (αύξηση του αλφαβητισμού STEM), 
• την αύξηση της πρόσληψης STEM με την προώθηση της σταδιοδρομίας stem, 
• το να εμπλέξει τους ταλαντούχους και ταλαντούχους με απαιτητικές πρωτοβουλίες STEM, 
• τη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στο STEM. 

Σχολεία, εκπαιδευτικοί και μαθητές με ψηφιακές ικανότητες και δραστηριότητες που να 
στοχεύουν στην καλλιέργεια ικανοτήτων του 21ου αιώνα στους μαθητές, αποτελούν 
προτεραιότητα για όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα καθώς το Διεθνές Πρόγραμμα για την 
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σημαντικού στοιχείου για την ευημερία της χώρας (Hira, 2010).  
Επιπλέον, αυτή η εκπαιδευτική αντίληψη έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη, όπου η 
εκμάθηση της επιστήμης δεν θεωρείται πλέον ως μελέτη ξεχωριστών θεμάτων φυσικής, 
χημείας και βιολογίας, αλλά ολοκληρωμένης γνώσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
κατανόηση φυσικών φαινομένων και για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων και την 
καινοτομία των νέων εξελίξεων (Kudenko & Gras-Vel azquez, 2016). 

Μιλώντας για εκπαίδευση STEM εννοούμε μια καινοτόμο προσέγγιση στον σχεδιασμό 
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού η 
οποία περιλαμβάνει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις πεποιθήσεις περισσότερων του ενός 
θεματικών περιοχών STEM και συγκεκριμένα στοχεύει στη διαθεματική διδασκαλία 
τεσσάρων γνωστικών αντικειμένων, των Φυσικών Επιστημών, (S) της Τεχνολογίας, (T) της 
Μηχανικής (E) και των Μαθηματικών (M) (Tsupros, Kohler, Hallinen, 2009). 

Σύμφωνα με τον Tsupros (2009 αναφορά στο Lantz, 2009), «η εκπαίδευση STEM είναι μια 
διεπιστημονική προσέγγιση στη μάθηση όπου αυστηρές ακαδημαϊκές έννοιες συνδυάζονται 
με μαθήματα του πραγματικού κόσμου, καθώς οι μαθητές εφαρμόζουν τις Φυσικές 
Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά σε πλαίσια που συνδέουν το 
σχολείο, την κοινότητα, την εργασία και τις παγκόσμιες επιχειρήσεις, επιτρέποντας την 
ανάπτυξη του εγγραμματισμού STEM και μαζί του, τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστικοί 
στη νέα οικονομία». 
 
Η εκπαιδευτική πολιτική αναφορικά με το STEM/STEAM στην Ευρώπη 

Το STEM αποτελεί κεντρικό μέλημα των υπευθύνων χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής σε 
όλο τον κόσμο, καθώς θεωρείται απαραίτητο συστατικό για τη συμβολή στην οικονομική 
ευημερία (Martin-Paez et. al., 2019; Thomas & Watters, 2015). Πολλοί και διαφορετικοί 
λόγοι έρχονται να δικαιολογήσουν πρωτοβουλίες για την προώθηση της εκπαίδευσης 
STEM, μερικοί από τους οποίους είναι κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και/ή οικονομικοί  
(Kelley & Knowles, 2016), προωθώντας τον οικονομικό ανταγωνισμό (Corlu et al., 2014) και 
την καινοτομία (Corlu et al., 2014· Sanders, 2009). Οι Marginson et al. (2013) διαπίστωσαν 
ότι οι χώρες με ισχυρές και δυναμικές οικονομίες τείνουν να είναι εκείνες με εκπαιδευτικά 
συστήματα που δίνουν υψηλή αξία στην εκπαίδευση STEM. 

Τα έθνη χρειάζονται ένα καινοτόμο STEM εργατικό δυναμικό που να είναι 
ανταγωνιστικό τον 21ο αιώνα. Η καινοτομία περιλαμβάνει την ενσωμάτωση διαφορετικών 
δεξιοτήτων STEM και είναι μια εξαιρετικά διαδραστική και διεπιστημονική διαδικασία η 
οποία είναι στενά συνδεδεμένη με τη ζωή (OESD, 2010a). Σήμερα, υπάρχει σαφής συναίνεση 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη σημασία της εκπαίδευσης STEM για την 
οικονομική καινοτομία (Kuenzi, 2008· ΟESD, 2010b). 

Στην Ευρώπη, το European Schoolnet (2018, σ.14) παρουσιάζει τους στόχους της 
προώθησης πρωτοβουλιών STEM ως προς: 

• τη διάδοση των επιστημών (αύξηση του αλφαβητισμού STEM), 
• την αύξηση της πρόσληψης STEM με την προώθηση της σταδιοδρομίας stem, 
• το να εμπλέξει τους ταλαντούχους και ταλαντούχους με απαιτητικές πρωτοβουλίες STEM, 
• τη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στο STEM. 

Σχολεία, εκπαιδευτικοί και μαθητές με ψηφιακές ικανότητες και δραστηριότητες που να 
στοχεύουν στην καλλιέργεια ικανοτήτων του 21ου αιώνα στους μαθητές, αποτελούν 
προτεραιότητα για όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα καθώς το Διεθνές Πρόγραμμα για την 
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κοινότητας όπως για παράδειγμα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία χρησιμοποιεί ως 
τρόπο αύξησης του αριθμού εργατικού δυναμικού στην επιστήμη και την τεχνολογία, των 
οποίων η συμβολή μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη της τεχνολογικής προόδου, 
σημαντικού στοιχείου για την ευημερία της χώρας (Hira, 2010).  
Επιπλέον, αυτή η εκπαιδευτική αντίληψη έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη, όπου η 
εκμάθηση της επιστήμης δεν θεωρείται πλέον ως μελέτη ξεχωριστών θεμάτων φυσικής, 
χημείας και βιολογίας, αλλά ολοκληρωμένης γνώσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
κατανόηση φυσικών φαινομένων και για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων και την 
καινοτομία των νέων εξελίξεων (Kudenko & Gras-Vel azquez, 2016). 

Μιλώντας για εκπαίδευση STEM εννοούμε μια καινοτόμο προσέγγιση στον σχεδιασμό 
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού η 
οποία περιλαμβάνει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις πεποιθήσεις περισσότερων του ενός 
θεματικών περιοχών STEM και συγκεκριμένα στοχεύει στη διαθεματική διδασκαλία 
τεσσάρων γνωστικών αντικειμένων, των Φυσικών Επιστημών, (S) της Τεχνολογίας, (T) της 
Μηχανικής (E) και των Μαθηματικών (M) (Tsupros, Kohler, Hallinen, 2009). 

Σύμφωνα με τον Tsupros (2009 αναφορά στο Lantz, 2009), «η εκπαίδευση STEM είναι μια 
διεπιστημονική προσέγγιση στη μάθηση όπου αυστηρές ακαδημαϊκές έννοιες συνδυάζονται 
με μαθήματα του πραγματικού κόσμου, καθώς οι μαθητές εφαρμόζουν τις Φυσικές 
Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά σε πλαίσια που συνδέουν το 
σχολείο, την κοινότητα, την εργασία και τις παγκόσμιες επιχειρήσεις, επιτρέποντας την 
ανάπτυξη του εγγραμματισμού STEM και μαζί του, τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστικοί 
στη νέα οικονομία». 
 
Η εκπαιδευτική πολιτική αναφορικά με το STEM/STEAM στην Ευρώπη 

Το STEM αποτελεί κεντρικό μέλημα των υπευθύνων χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής σε 
όλο τον κόσμο, καθώς θεωρείται απαραίτητο συστατικό για τη συμβολή στην οικονομική 
ευημερία (Martin-Paez et. al., 2019; Thomas & Watters, 2015). Πολλοί και διαφορετικοί 
λόγοι έρχονται να δικαιολογήσουν πρωτοβουλίες για την προώθηση της εκπαίδευσης 
STEM, μερικοί από τους οποίους είναι κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και/ή οικονομικοί  
(Kelley & Knowles, 2016), προωθώντας τον οικονομικό ανταγωνισμό (Corlu et al., 2014) και 
την καινοτομία (Corlu et al., 2014· Sanders, 2009). Οι Marginson et al. (2013) διαπίστωσαν 
ότι οι χώρες με ισχυρές και δυναμικές οικονομίες τείνουν να είναι εκείνες με εκπαιδευτικά 
συστήματα που δίνουν υψηλή αξία στην εκπαίδευση STEM. 

Τα έθνη χρειάζονται ένα καινοτόμο STEM εργατικό δυναμικό που να είναι 
ανταγωνιστικό τον 21ο αιώνα. Η καινοτομία περιλαμβάνει την ενσωμάτωση διαφορετικών 
δεξιοτήτων STEM και είναι μια εξαιρετικά διαδραστική και διεπιστημονική διαδικασία η 
οποία είναι στενά συνδεδεμένη με τη ζωή (OESD, 2010a). Σήμερα, υπάρχει σαφής συναίνεση 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη σημασία της εκπαίδευσης STEM για την 
οικονομική καινοτομία (Kuenzi, 2008· ΟESD, 2010b). 

Στην Ευρώπη, το European Schoolnet (2018, σ.14) παρουσιάζει τους στόχους της 
προώθησης πρωτοβουλιών STEM ως προς: 

• τη διάδοση των επιστημών (αύξηση του αλφαβητισμού STEM), 
• την αύξηση της πρόσληψης STEM με την προώθηση της σταδιοδρομίας stem, 
• το να εμπλέξει τους ταλαντούχους και ταλαντούχους με απαιτητικές πρωτοβουλίες STEM, 
• τη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στο STEM. 

Σχολεία, εκπαιδευτικοί και μαθητές με ψηφιακές ικανότητες και δραστηριότητες που να 
στοχεύουν στην καλλιέργεια ικανοτήτων του 21ου αιώνα στους μαθητές, αποτελούν 
προτεραιότητα για όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα καθώς το Διεθνές Πρόγραμμα για την 
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Αξιολόγηση των Μαθητών PISA (Programme for International Student Assessment) (OESD, 
2017) άρχισε να αναπτύσσει ρουμπρίκες αξιολόγησης βασισμένες στην τεχνολογία οι οποίες 
μετρούν αυτές τις ικανότητες. Έχει αναγνωριστεί ευρέως ότι η STEM εκπαίδευση επιτρέπει 
στους μαθητές να αναπτύξουν μια σειρά εγκάρσιων δεξιοτήτων (STEM Education Review 
Group, 201)· ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς STEM να 
αναπτύξουν τέτοια καθήκοντα. Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας 
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να ενσωματώνουν 
την Τεχνολογία ως μέρος της διδασκαλίας τους κατά προτεραιότητα (Daniels et al., 2005). 

Παρόλο όμως που ένας από τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ευρώπη είναι 
η αύξηση του αλφαβητισμού STEM, ορισμένες ερευνητικές εκθέσεις επισημαίνουν τις 
τρέχουσες αποτυχίες εκπαιδευτικών συστημάτων να βοηθήσουν τους μαθητές να 
κατανοήσουν πώς να λύσουν πραγματικά προβλήματα χρησιμοποιώντας τη γνώση που 
αποκτήθηκε μέσω των επιστημονικών κλάδων STEM ( Ritz & Fan, 2015). 

Επιπροσθέτως, το χάσμα δεξιοτήτων STEM στις ευρωπαϊκές χώρες σε σύγκριση με άλλες 
περιοχές σε όλο τον κόσμο διευρύνεται. Στις ασιατικές χώρες οι φοιτητές STEM μπορούν να 
αντιπροσωπεύουν έως και το 20% του φοιτητικού πληθυσμού, ενώ στην Ευρώπη, το ποσοστό 
αυτό περιορίζεται στο 2% (European Schoolnet, 2018). 

Μάλιστα, μια πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπης για την επιστημονική 
εκπαίδευση αναγνώρισε ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην αξία όλων των 
κλάδων STEM, όπως και στους τρόπους με τους οποίους η διεπιστημονικότητα θα μπορούσε 
να συμβάλει στην κατανόηση και τη γνώση των επιστημονικών αρχών δίνοντας έμφαση στο 
STEAM και όχι στο STEM, συμβάλλοντας στην επίλυση των κοινωνικών προκλήσεων 
(European Commission, 2015, a, b). 
 
Η εκπαιδευτική πολιτική STEM/STEAM στο Νηπιαγωγείο στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο 

Η εκπαίδευση STEM στο Νηπιαγωγείο μέσα από τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου 
Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου 
Μάθησης (ΥΠΔΒΜΘ, 2003) του Νηπιαγωγείου, συμφωνούν με τους στόχους και τα πιθανά 
οφέλη που προσφέρει η εκπαίδευση STEM αν και δεν αναφέρεται ως όρος. Συγκεκριμένα, 
γίνεται αναφορά στη διαθεματικότητα, τις δεξιότητες που καλλιεργούνται και την εξάσκησή 
τους, την ενθάρρυνση των παιδιών στο να συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων, 
στο να προβληματίζονται, να διατυπώνουν ερωτήσεις, να παρατηρούν, να συλλέγουν 
πληροφορίες και να καταγράφουν τα δεδομένα τους, να διατυπώνουν υποθέσεις και να 
πειραματίζονται προκειμένου να τις επαληθεύσουν αξιοποιώντας βασικά εργαλεία για την 
επιστημονική και την κοινωνική εξέλιξη προβλημάτων. 

Επίσης,   υπάρχουν συνδέσεις   ανάμεσα   σε   όλες   τις   μαθησιακές   περιοχές αν και 
παρουσιάζονται ως ξεχωριστές στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, συστατικό στοιχείο που 
χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης STEM. Εντούτοις, δεν αναφέρονται όλες οι 
θεματικές περιοχές που αποτελούν το STEM όπως για παράδειγμα η Μηχανική (M) 
αναδεικνύοντας με βάση τη σημασία και τα οφέλη του STEM την αναγκαιότητα σχεδιασμού 
εξειδικευμένων αναλυτικών προγραμμάτων ή την τροποποίηση του υφιστάμενου 
προγράμματος, ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο στις προκλήσεις της σύγχρονης 
εποχής. Σε μια στοχοκεντρική προσχολική εκπαίδευση, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
STEM ταιριάζει εύκολα στη ‘διδακτική προσχολικής ηλικίας’ η οποία αναπτύσσεται. Οι 
εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να γίνουν φορείς της γνώσης του περιεχομένου STE(A)M και 
να αναπτύξουν τις δεξιότητες του πώς θα παρέχουν τις υποστηρικτικές συνθήκες για τη 
μάθηση των παιδιών (Fleer & Pramling 2015; Thulin & Redfors, 2016). Άλλωστε οι 
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φυσιογνωστικές εμπειρίες με τις οποίες το παιδί αποκτά την ικανότητα να παρατηρεί, να 
περιγράφει και να αποκτά βιώματα για τον αέρα, το νερό, τα φυσικά φαινόμενα, μέσα από 
την εξερεύνηση, τη δοκιμή και την πράξη, αποτελούν μέρος του προγράμματος του 
Νηπιαγωγείου (Φώτη, Ρέλλια, 2020). 

Τον Φεβρουάριο του 2020, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με 
το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ως φορέα υλοποίησης, εκκίνησε πιλοτική 
δράση με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και την ένταξη νέων θεματικών στο υποχρεωτικό, 
εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, προκειμένου ιδίως να ενισχυθεί η καλλιέργεια ήπιων 
δεξιοτήτων και δεξιοτήτων της ζωής (Δεξιότητες του 21ου αιώνα). Στο πλαίσιο αυτό, ο 
σχεδιασμός ήταν να δημιουργηθούν ανοικτά και διαβαθμισμένα Προγράμματα Σπουδών 
και εργαστηριακής μάθησης ανά θεματικό πυλώνα – σε σπειροειδή εξέλιξη (ανά τάξη) από 
το Νηπιαγωγείο ως και την Γ’ Γυμνασίου, με τη χρήση ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας 
Πλατφόρμα 21+ («Εκπαιδευτική πλατφόρμα για τις Δεξιότητες του 21ου αιώνα»). Τα 
Προγράμματα αυτά οργανώθηκαν σε 4 βασικούς θεματικούς πυλώνες (και, συνακόλουθα, 
σε 4 πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών) που καλύπτουν περισσότερες επιμέρους θεματικές 
ανά κύκλο, όπως τον θεματικό κύκλο «Ζω καλύτερα, Φροντίζω το περιβάλλον, 
Ενδιαφέρομαι και ενεργώ και Δημιουργώ και καινοτομώ» 
 (http://iep.edu.gr/images/IEP/skill-labs/2019-2020/prosklisi_26_02_2020_1.pdf). 

Στον τελευταίο θεματικό κύκλο «Δημιουργώ και καινοτομώ- Δημιουργική σκέψη και 
Πρωτοβουλία», μεταξύ άλλων υπάρχουν και προγράμματα αναφορικά με το 
STEM/STEAM και την Εκπαιδευτική Ρομποτική, τα οποία εισάγουν τη βιωματική, 
εργαστηριακή μεθοδολογία. Ενδεικτικά, αναφέρουμε το Πρόγραμμα «Μικροί 
Μετεωρολόγοι» (Ελληνική Εκπαιδευτική Ένωση), το Πρόγραμμα «STE(Α)M και 
Εκπαιδευτική Ρομποτική μέσα από τον κύκλο του Νερού και την Υδροδυναμική» (Φώτη 
Παρασκευή, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής) και το 
«Πρόγραμμα Σπουδών για τη θεματική STEM» (Φιλοσοφική Σχολή, ΠαιτΔΕ) 
(http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs/1008-stem-steam). 

Στην Κύπρο, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου (2020) γίνεται αναφορά στον 
όρο νοητική ενδυνάμωση, ως έναν από τους τέσσερις τομείς ανάπτυξης όπως η προσωπική 
και κοινωνική συνειδητοποίηση, η συναισθηματική ενδυνάμωση και οι κινητικές 
ικανότητες. Ο τομέας της νοητικής ανάπτυξης αναφέρεται στις εμπειρίες και διαδικασίες, 
δομημένες και      μη, που οδηγούν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του 
παιδιού και κατ’ επέκταση στην εξέλιξή του σε ένα κριτικά σκεπτόμενο και ανεξάρτητο 
άτομο. Μέσα από τη διαμεσολάβηση του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος το 
παιδί μαθαίνει πώς να συλλέγει πληροφορίες, να τις επεξεργάζεται και να τις χρησιμοποιεί 
για να λύνει προβλήματα    και να κατανοεί τη λειτουργία του κόσμου που το περιβάλλει. 
Τα ερεθίσματα, η φύση του περιβάλλοντος κόσμου και το παιδί ως μέλος της μαθησιακής 
κοινότητας έχουν σημαντικό ρόλο στη μεταβολή, τη δόμηση και την αναδόμηση που 
χαρακτηρίζουν τη νοητική ενδυνάμωση του παιδιού. 

Παρόλο που γίνεται αναφορά στη σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων όπως τα 
Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες και η Τεχνολογία, ωστόσο δεν αναφέρονται όλες οι 
θεματικές περιοχές που αποτελούν το STEM, όπως για παράδειγμα η Μηχανική, (M) και δεν 
αναδεικνύεται η διαθεματικότητα, συστατικό στοιχείο της φιλοσοφίας της μεθοδολογίας 
STEM, ενώ δεν γίνεται αναφορά στο STEAM. 

 
Η εκπαιδευτική πολιτική STEM/STEAM στο Δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα 

Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ, 2001-2003) που ισχύουν και σήμερα και με βάση τα οποία 
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έγινε η συγγραφή των σχολικών βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου για τα Μαθηματικά, 
Φυσική και Πληροφορική δεν γίνεται καμία αναφορά σε δραστηριότητες STEM και 
εκπαιδευτικής ρομποτικής (http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/ps.jsp). 

Το 2010 με το ΦΕΚ 1139/2010 (Αριθμ. Φ. 12/879/88413/Γ1/28-07-2010) επιχειρείται 
επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα νέα διδακτικά 
αντικείμενα του Ολοήμερου Προγράμματος, που εντάσσονται στα Ολοήμερα Δημοτικά 
Σχολεία που λειτούργησαν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) 
μεταξύ των οποίων και το μάθημα Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ). Ειδικότερα, στις ενδεικτικές δραστηριότητες του εν λόγω ΠΣ για την Ε΄ και Στ΄ τάξη 
γίνεται μόνο εστιασμένη αναφορά στον προγραμματισμό σε περιβάλλον Logo (σ. 13 και 14 
αντίστοιχα). 

Στα συμπληρωματικά προς τα ισχύοντα του 2001-2003 Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) που 
εκπονήθηκαν το 2011 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου 
αιώνα) αν και δεν γίνεται και πάλι καμία αναφορά σε δραστηριότητες STEM, για τα ΠΣ του 
Δημοτικού Σχολείου στα Μαθηματικά και στη Φυσική, εντούτοις περιλαμβάνονται 
δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος, προσομοίωσης, εργασίας σε ψηφιακό περιβάλλον, 
μοντελοποίησης και αξιοποίησης εκπαιδευτικών λογισμικών 

(http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/ps.jsp). 
Στο ΠΣ όμως της Πληροφορικής του 2011 περιλαμβάνονται επιπλέον δραστηριότητες 

προγραμματισμού και ειδικότερα σε αυτό της Ε΄ τάξης και στην Ενότητα: «Προγραμματίζω 
τον υπολογιστή» γίνεται αναφορά σε δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής όπου «ο 
εκπαιδευτικός παρουσιάζει το προγραμματιστικό περιβάλλον στους μαθητές αρχικά ως μια 
επέκταση του προγράμματος ζωγραφικής ενώ οι μαθητές σχεδιάζουν εκτελώντας 
κατάλληλες εντολές απλά σχήματα» όπως «ένα τετράγωνο ως η σύνθεση τεσσάρων 
ευθύγραμμων τμημάτων (ευθύγραμμης κίνησης και στροφής 90ο), ένα σπίτι ως η σύνθεση 
ενός ορθογωνίου και ενός τριγώνου, ένα δένδρο ως σύνθεση ενός ορθογωνίου και ενός 
κύκλου (έλλειψης) και μια σκάλα, ως η σύνθεση διαδοχικών Γ». Επιπλέον, στην Ενότητα: 
«Υλοποιώ σχέδια έρευνας με ΤΠΕ» γίνεται αναφορά σε δραστηριότητες εκπαιδευτικής 
ρομποτικής όπου «οι μαθητές σε ομάδες των 3-4 ατόμων σχεδιάζουν και οργανώνουν την 
εργασία τους, διακρίνουν τα μέσα και τα εργαλεία του περιβάλλοντος της εκπαιδευτικής 
ρομποτικής. Συναρμολογούν το ρομπότ, σχεδιάζουν, υλοποιούν, ελέγχουν και βελτιώνουν 
απλούς και σύνθετους αλγόριθμους καθοδήγησης του ρομπότ». Ως ενδεικτικό παράδειγμα 
εφαρμογής σε συνδυασμό με τη Φυσική και τα Μαθηματικά προτείνεται η μέτρηση 
απόστασης με βάση  την περίμετρο της ρόδας του ρομπότ. 

Στο ΠΣ Πληροφορικής της Στ΄ τάξης και στην Ενότητα: «Υλοποιώ σχέδια έρευνας με 
ΤΠΕ» γίνεται επίσης αναφορά σε δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής όπου «οι 
μαθητές σε ομάδες των 3-4 ατόμων σχεδιάζουν και οργανώνουν την εργασία τους, 
διακρίνουν τα μέσα και τα εργαλεία του περιβάλλοντος της εκπαιδευτικής ρομποτικής. 
Συναρμολογούν το ρομπότ, σχεδιάζουν, υλοποιούν, ελέγχουν και βελτιώνουν απλούς και 
σύνθετους αλγόριθμους καθοδήγησης του ρομπότ». Ως ενδεικτικά παραδείγματα 
εφαρμογής σε συνδυασμό και με τη Φυσική και τα Μαθηματικά προτείνονται «η μέτρηση 
απόστασης με βάση την περίμετρο της ρόδας του ρομπότ, ο υπολογισμός περιμέτρου και 
εμβαδού επιφάνειας και η κίνηση του ρομπότ σε λαβύρινθο ή χώρο με εμπόδια, με 
ανταπόκριση σε ηχητικές εντολές». Επιπλέον, στην ενότητα «Προγραμματίζω τον 
υπολογιστή» περιλαμβάνεται ως προτεινόμενη ενδεικτική δραστηριότητα εκπαιδευτικής 
ρομποτικής η δημιουργία τρένου (σύνθεση βαγονιών, όπου κάθε βαγόνι είναι ένα 
ορθογώνιο με δύο κυκλικές ρόδες)». 

Τέλος, στις Οδηγίες Διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) 
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για το μάθημα των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο (εγκύκλιος Φ.20/139456/Δ1/28-8-2018) 
ουσιαστικά υιοθετείται το ΠΣ του 2011 για το Νέο Σχολείο με την προσθήκη μιας 4ης 
ενότητας 
«Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόμενο» ενώ οι προτεινόμενες δραστηριότητες εκπαιδευτικής 
ρομποτικής για την Ε΄ και Στ τάξη παραμένουν οι ίδιες όπως στο προαναφερόμενο 
Πρόγραμμα Σπουδών του 2011 (σ. 65 και 81 αντίστοιχα). 

Επομένως, αν και το STEM δεν είναι ενταγμένο επίσημα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου στην Ελλάδα, με εξαίρεση την 
πιλοτική δράση με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και την ένταξη του STEM/STEAM και 
των νέων θεματικών στο υποχρεωτικό, εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, για 
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο στην οποία έγινε αναφορά στην προηγούμενη 
ενότητα. 

Παρόλα αυτά μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι έχει διαχυθεί οριζόντια μέσα από 
καινοτόμες πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών των δημόσιων και ιδιωτικών δημοτικών σχολείων, 
οι οποίοι στο πλαίσιο του ισχύοντος ΠΣ εντάσσουν δράσεις STEM με εξαιρετική επιτυχία. 
Επιπλέον, αρκετοί εκπαιδευτικοί μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος e-twining 
συμμετέχουν σε δράσεις STEM/STEAM από κοινού με άλλους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. 
 
Η εκπαιδευτική πολιτική STEM/STEAM στο Δημοτικό σχολείο στην Κύπρο 

Στα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) του Δημοτικού Σχολείου στην Κύπρο του 2010 δεν 
γίνεται καμία αναφορά σε δραστηριότητες SΤΕΜ και εκπαιδευτικής ρομποτικής. Από τη 
σχολική χρονιά όμως 2014-15 το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προώθησε μια σειρά 
από καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις, που αποτελούν από τον Σεπτέμβριο 2015 το Νέο 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα για όλη τη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση. Και στα ΠΣ αυτά δεν 
εντοπίζονται αναφορές STEM, παρά δραστηριότητες στα Μαθηματικά, στις Φυσικές 
Επιστήμες για το Δημοτικό και στον Σχεδιασμό και Τεχνολογία με τον προσδιορισμό της 
προσομοίωσης, της μοντελοποίησης και του προγραμματισμού 

 (http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/programmata_spoudon.html). 
Ο επίσημος σχεδιασμός για το Σχολείο STEM στην Κύπρο ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου του 

2018 με τον ορισμό Επιτροπής για την υλοποίηση της εν λόγω δράσης. Κατόπιν στις 15 
Μαΐου 2019 ακολούθησε η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της 
«Πιλοτικής εφαρμογής του Προγράμματος STEM (Science-Technology-Engineering- 
Mathematics) στη Δημοτική Εκπαίδευση» από τον Οκτώβριο του 2019 με βασικό στόχο την 
καλλιέργεια, τόσο των απαραίτητων κομβικών δεξιοτήτων για τον πολίτη και τον 
επαγγελματία του 21ου αιώνα, όσο και του επιστημονικού γραμματισμού 
(http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp9515a). 

Το πλαίσιο της εν λόγω πιλοτικής εφαρμογής του Προγράμματος κατά τη σχολική χρονιά 
2019-2020 περιελάμβανε ως βασικές παραμέτρους, την Εποπτεία από Διευθύνσεις, μέλη της 
Επιτροπής STEM και οικείους/ες ΕΔΕ, την Απογευματινή φοίτηση, τα Προαιρετικά 
Ολοήμερα Σχολεία (Π.Ο.Σ.), τα Σχολεία που δεν είναι Π.Ο.Σ., το μάθημα δύο περιόδων, δύο 
φορές την εβδομάδα, τμήματα με 7-13 μαθητές/τριες, μάθημα επιλογής για μαθητές/τριες 
της Στ΄ τάξης και προσοντούχους εκπαιδευτικούς ως διδάσκοντες. Έτσι, το μάθημα STEM 
διεξάγεται σε δύο συνεχόμενες 45λεπτες περιόδους μετά τη λήξη των μαθημάτων (13:05), δύο 
φορές την εβδομάδα και απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Στ’ τάξης που επιλέγουν να το 
παρακολουθούν. Σε περίπτωση που σε κάποιο/α σχολείο/α  δεν υπάρχει ικανοποιητική 
συμμετοχή μαθητών/τριών της Στ΄ τάξης, στα τμήματα που δημιουργούνται μπορούν να 
συμμετάσχουν εθελοντικά και παιδιά της Ε΄ τάξης. 
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Οι θεματικές STEM που ασχολήθηκαν οι μαθητές είναι: Υπολογιστική σκέψη και 
ρομποτική, Ένα σύγχρονο σπίτι για την αειφόρο ανάπτυξη, Εναλλακτικές πηγές παραγωγής 
ηλεκτρισμού. Ειδικότερα, το ωράριο λειτουργίας στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία 
(Π.Ο.Σ.) απεικονίζεται στον Πίνακα 1 και αντίστοιχα στα σχολεία που δεν είναι 
Προαιρετικά στον Πίνακα 2. 
 

Πίνακας 1: 
13.05-13.45 Σίτιση 
13.45-14.25 Κατ’ οίκον εργασία 
14.25-15.05 Πρώτη περίοδος δραστηριοτήτων STEM 
15.05-15.20 Διάλειμμα 
15.20-16.00 Δεύτερη περίοδος δραστηριοτήτων STEM 

 
Πίνακας 2 

13.05-13.45 Σίτιση 
13.45-14.25 Πρώτη περίοδος δραστηριοτήτων STEM 
14.25-15.05 Δεύτερη περίοδος δραστηριοτήτων STEM 

 
Επιπλέον, η Κύπρος μαζί με άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχει από το σχολικό έτος 

2020- 2021 με 15 σχολεία δημοτικής (μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης) και μέσης εκπαίδευσης 
(μαθητές Α΄ Γυμνασίου) στο πιλοτικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Οριζόντιων Δεξιοτήτων 
στην εκπαίδευση STEM (Assessment of Transversal Skills in STEM - ATS STEM)», που 
αποτελεί ένα  καινοτόμο πειραματικό έργο Ευρωπαϊκής πολιτικής, τριετούς διάρκειας, που 
έχει ως στόχο την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από 
ενοποιημένη προσέγγιση των μαθημάτων STEM και την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για 
την αξιολόγησή τους 
(https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=3054&Itemid 
=276&lang=el). 
 

 
Συμπεράσματα-Συζήτηση 

Στην παρούσα εργασία, επιχειρήθηκε εστιασμένη αναφορά στην εκπαίδευση 
STEM/STEAM και στην εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείται από την Ευρώπη, την 
Ελλάδα και την Κύπρο. Συγκριτικά θα μπορούσε να αναφερθεί, ότι ένας από τους στόχους 
της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ευρώπη είναι η αύξηση του αλφαβητισμού STEM, ενώ 
πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιστημονική εκπαίδευση αναγνώρισε 
ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην αξία όλων των κλάδων STEM κάνοντας 
ιδιαίτερη αναφορά και στο STEAM. 

Σε μια στοχοκεντρική προσχολική εκπαίδευση, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση STEM 
ταιριάζει εποικοδομητικά στη «διδακτική προσχολικής ηλικίας» η οποία αναπτύσσεται. Οι 
εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να γίνουν φορείς της γνώσης του περιεχομένου STE(A)M και 
να αναπτύξουν τις δεξιότητες σχετικά με το πώς θα παρέχουν υποστηρικτικές συνθήκες για 
τη μάθηση όλων των παιδιών (Fleer & Pramling 2015; Thulin & Redfors, 2016). Άλλωστε οι 
φυσιογνωστικές εμπειρίες με τις οποίες το παιδί αποκτά την ικανότητα να παρατηρεί, να 
περιγράφει και να αποκτά βιώματα για τον αέρα, το νερό, τα φυσικά φαινόμενα, μέσα από 
την εξερεύνηση, τη δοκιμή και την πράξη, αποτελούν μέρος ΠΣ του Νηπιαγωγείου (Φώτη, 
Ρέλλια, 2020). 

Στην Ελλάδα όπως και στην Κύπρο, αναφορικά με το Νηπιαγωγείο αν και υπάρχουν 
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συνδέσεις ανάμεσα σε όλες τις μαθησιακές περιοχές που αποτελούν το STEM, 
παρουσιάζονται ως ξεχωριστές στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, δεν αναφέρονται όλες οι 
θεματικές περιοχές που αποτελούν το STEM όπως, για παράδειγμα, παραλείπεται η 
Μηχανική (M), ενώ το STEM δεν αναφέρεται ως επιστημονικός όρος. 

Στο Δημοτικό σχολείο ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εφαρμογής STEM στην εκπαίδευση 
είναι ακόμα πιο εφικτό μιας και οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν τα περισσότερα διδακτικά 
αντικείμενα στην ίδια τάξη. Έτσι, διαθεματικές και πολυθεματικές προσεγγίσεις στα 
γνωστικά αντικείμενα του STE(A)M υλοποιούνται ήδη στο δημοτικό σχολείο με 
πρωτοβουλία των ίδιων των εκπαιδευτικών είτε στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης για τις 
τάξεις Α΄ έως Δ΄ είτε στον προβλεπόμενο διδακτικό χρόνο για τα Μαθηματικά, την Φυσική 
και Πληροφορική για την Ε΄ και Στ΄ τάξη. 

Ωστόσο, επισημαίνεται η αναγκαιότητα ενός στοιχειοθετημένου ΠΣ με στοχευμένες 
δραστηριότητες STE(A)M που συνδυάζουν την εμπειρία από τη διεθνή βιβλιογραφία και τις 
διδακτικές προτάσεις από ενδιαφέρουσες αλλά αποσπασματικές προσπάθειες που 
αναδεικνύονται σταδιακά στην ελληνική βιβλιογραφία ώστε να ενταχθούν στα ΠΣ οι 
έννοιες της Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Τέχνης και Μαθηματικών, σε μια ολότητα, 
από την πρώιμη σχολική ηλικία. 

Συμπερασματικά, έχει αξία να αναφερθεί ότι από τον Φεβρουάριο του 2020, το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), εισήγαγε πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων» με την ένταξη νέων θεματικών στο υποχρεωτικό, εβδομαδιαίο ωρολόγιο 
πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων και τον θεματικό άξονα 
«Δημιουργώ και καινοτομώ - Δημιουργική σκέψη και Πρωτοβουλία», όπου μεταξύ άλλων 
υπάρχουν και προγράμματα αναφορικά με το STEM/STEAM και την Εκπαιδευτική 
Ρομποτική. 
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Περίληψη 

Σύμφωνα με έρευνα της UNICEF, ακόμα και στις χώρες που τα κορίτσια πλεονεκτούν σε επιδόσεις σε 
μαθήματα σχετικά με τα STEM, εμφανίζουν μικρότερη αυτοπεποίθηση και διάθεση να ακολουθήσουν 
σχετικές σπουδές, ακολουθώντας στερεότυπα που εδραιώνονται ήδη από τα πρώτα χρόνια της 
συμμετοχής τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η έρευνα αυτή εξετάζει την επίδοση των αγοριών και των 
κοριτσιών πρώτης σχολικής ηλικίας σε δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής. Ελέγχει εάν κάποιο 
από τα δύο φύλα υπερτερεί σε ικανότητες και δεξιότητες που συνδέονται με αυτό το αντικείμενο, καθώς 
και παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή τη διαφορά απόδοσης. Κατά τη διεξαγωγή της 
χρησιμοποιήθηκαν ειδικά διαμορφωμένα φύλλα εργασίας για το προϊόν εκπαιδευτικής ρομποτικής 
UARO, καθώς και ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους μαθητές και τις μαθήτριες μετά το πέρας των 
συναντήσεων. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα δύο φύλα ανταποκρίθηκαν το ίδιο καλά και με τον ίδιο ενθουσιασμό 
στις δραστηριότητες της Ρομποτικής και κατανόησαν μέσω αυτών έννοιες Φυσικής, Μηχανικής και 
Μαθηματικών. Ωστόσο, διαφέρουν ως προς την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους και ως προς τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό τους. Από τα αποτελέσματα ανακύπτει η ανάγκη για περαιτέρω 
εξέταση των κοινωνικών θεσμών και παραγόντων που επιδρούν στη διαμόρφωση των κατευθύνσεων 
των δύο φύλων. 

Λέξεις κλειδιά: STEM , UARO , ρομποτική, φύλο, επίδοση, πρώτη σχολική ηλικία 

Εισαγωγή 

Η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η συνεργασία και η 
δημιουργικότητα είναι μερικές από τις δεξιότητες που έχουν αναγνωριστεί ως απαραίτητες 
για τους μαθητές και τις μαθήτριες του 21ου αιώνα. Στην ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων, 
επιστήμες όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Πληροφορική και η Τεχνολογία μπορούν να 
συνεισφέρουν σημαντικά με τα εργαλεία και τις δραστηριότητες που προσφέρουν. 
Παράλληλα, έχει τονιστεί η ανάγκη για ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος των νέων για τα 
επιστημονικά πεδία του STEM, καθώς και για τα ανάλογα επαγγέλματα. Ως αποτέλεσμα 
των παραπάνω, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή προς τους τομείς του STEM 
στην παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα. Η Ρομποτική θεωρείται από πολλούς ερευνητές ως 
ένα από τα καταλληλότερα μέσα για την εμπλοκή των μαθητών/τριών στις επιστήμες του 
STEM, εξαιτίας της διεπιστημονικότητας που την χαρακτηρίζει.  
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Νέες Τεχνολογίες, Μηχανική και φύλο 

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η τεχνολογία κατέχει ζωτικό ρόλο στις θέσεις εργασίας και ότι 
κατά πλειοψηφία τα καινούργια επαγγέλματα είτε σε ιδιωτικό είτε σε δημόσιο τομέα θα 
είναι τεχνολογικά προσανατολισμένα, ανακύπτει ένα σημαντικό ερώτημα σχετικά με το αν 
τα δύο φύλα έχουν ίσες ευκαιρίες και ίση συμμετοχή σε αυτόν τον ραγδαία αναπτυσσόμενο 
προσανατολισμό. Σύμφωνα με τους  Lloyd και Yelland το 2001, τον Wilson το 2003 και τον 
Pinkard το 2005 οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στη χρήση και κατοχή υπολογιστών. 
Επιπλέον, μια γενική εικόνα από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί από το 1980 έως και το 
2006 δείχνει τα κορίτσια να μειονεκτούν συγκριτικά με τα αγόρια, σχετικά με την 
ηλεκτρονική μάθηση και τα λογισμικά  που βοηθούν στην εκμάθηση κάποιου αντικειμένου. 
Οι έρευνες κατά βάση καταλήγουν στο ότι οι ρίζες του φαινομένου αυτού βρίσκονται στο 
στερεότυπο ότι οι υπολογιστές είναι ένα παιχνίδι για τα αγόρια (Cooper, 2006).  
Παρά το γεγονός ότι πολλοί διασυνδεδεμένοι παράγοντες επηρεάζουν το χάσμα μεταξύ των 
φύλων στη συμμετοχή, η έρευνα των Ceci & Williams το 2010 δείχνει μια διαφορά φύλου 
σχετικά με το ενδιαφέρον τους για την επιστήμη των υπολογιστών και τη Μηχανική, που 
ξεκινά στις αρχές του δημοτικού σχολείου. Σε αυτήν την ηλικία, τα κορίτσια δαπανούν 
λιγότερο χρόνο για να παίζουν παιχνίδια με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τεχνολογικά 
παιχνίδια (Cherney & London, 2006) και είναι λιγότερο πιθανό να παίζουν με παιχνίδια 
που σχετίζονται με την επιστήμη συγκριτικά με τα αγόρια (Jirout & Newcombe, 2015). 
Παρατηρείται, επίσης, διαφορά στις κλίσεις σε επιστημονικούς κλάδους μεταξύ των δύο 
φύλων. Σύμφωνα με έρευνα του National Science Foundation που έγινε το 2015, κατά το 
έτος 2012 οι γυναίκες κέρδισαν το 59% των πτυχίων των βιολογικών επιστημών, το 43% στα 
Μαθηματικά και τις στατιστικές και το 41% στις φυσικές επιστήμες. Αντίθετα, η 
εκπροσώπηση των γυναικών ήταν πολύ χαμηλότερη σε τεχνολογικούς τομείς όπως η 
Πληροφορική (18%) και η Μηχανική (19%).  
 

Σκοπός της εργασίας 

Οι παρεμβάσεις που αυξάνουν το ενδιαφέρον των νεαρών κοριτσιών και την αυτοεκτίμησή 
τους σε δραστηριότητες σχετικές με την τεχνολογία έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το 
χάσμα μεταξύ των φύλων στη συμμετοχή (Cheryan, Ziegler, Montoya & Jiang, 2017). 
Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Μαθηματικών (STEM) με 
στόχο την αντιμετώπιση της ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών επικεντρώθηκαν 
γενικά στην αύξηση του ενδιαφέροντος του γυναικείου φύλου κατά τη διάρκεια του 
γυμνασίου και του κολλεγίου. Υπάρχει, ωστόσο, περιορισμένη έρευνα σχετικά με 
τεχνολογικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών ετών της πρώιμης παιδικής 
ηλικίας (Sullivan, 2016). 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να ελέγξει αν υπάρχει διαφορά στην επίδοση μεταξύ 
των δύο φύλων στο STEM στην πρώτη σχολική ηλικία. Επιπλέον, συγκρίνεται το 
ενδιαφέρον των δύο φύλων απέναντι στη Ρομποτική και το STEM, εξετάζεται ο τρόπος 
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους, καθώς και ο επαγγελματικός προσανατολισμός 
τους. Για την εξέταση των παραπάνω χρησιμοποιήθηκε το εκπαιδευτικό προϊόν ρομποτικής 
UARO της εταιρείας RoboRobo.  

Σχεδιασμός και εκτέλεση 
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Ερευνητικά ερωτήματα 

Η παρούσα έρευνα έγινε με σκοπό να συγκριθεί η επίδοση των δύο φύλων στην 
εκπαιδευτική ρομποτική, καθώς και να εξεταστούν παράγοντες που μπορεί να την 
επηρεάζουν. Η επίδοση των δύο φύλων εξετάζεται μέσα από τα φύλλα εργασίας που 
δημιουργήθηκαν, με σκοπό να αξιολογήσουν τις γνώσεις και την αντίληψη που έχουν οι 
μαθητές και οι μαθήτριες σχετικά με τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία. Εξετάζονται, 
επιπλέον, ο βαθμός ενδιαφέροντος απέναντι στη δραστηριότητα εκπαιδευτικής ρομποτικής, 
ο τρόπος αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους, καθώς και ο επαγγελματικός 
προσανατολισμός. Συγκεκριμένα, τα παραπάνω θεωρούνται παράγοντες που ενδέχεται να 
επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών/τριών στις θετικές επιστήμες, τη μηχανική και την 
τεχνολογία. Για να βγουν συμπεράσματα σχετικά με τους παράγοντες αυτούς, συνέβαλαν 
και οι ερωτήσεις που συμπεριλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο, το οποίο δόθηκε στα 
παιδιά μετά το πέρας των συναντήσεων. Το εκπαιδευτικό προϊόν που χρησιμοποιήθηκε, τα 
φύλλα εργασίας και το ερωτηματολόγιο αναλύονται εκτενώς παρακάτω.  

Ρομποτική πλατφόρμα UARO 

Το UARO είναι ένα καινοτόμο προϊόν που συνδυάζει κατασκευές ρομπότ με ένα 
διαδραστικό πρόγραμμα. Είναι ένα νέο στοιχείο εκπαίδευσης, που βοηθάει τα παιδιά να 
αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, τη λογική σκέψη, την ικανότητα επίλυσης αυθεντικών 
προβλημάτων και την κατανόηση, ενώ συναρμολογούν και προγραμματίζουν το ρομπότ. 
Στο Σχήμα 1 φαίνονται τα μέρη από τα οποία αποτελείται το εκπαιδευτικό κιτ. 
Είναι κατάλληλο υλικό για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, καθώς έχει 
σχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολο στη χρήση. Αποτελείται από μεγάλα κομμάτια με ζωηρά 
χρώματα. Βοηθά στον συντονισμό των ματιών και των χεριών και στην ανάπτυξη μικρών 
μυών μέσω της διαδικασίας συναρμολόγησης. Με το UARO τα παιδιά μπορούν να έρθουν 
κοντά σε έννοιες της Φυσικής, της Μηχανικής αλλά και του προγραμματισμού.  
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Σχήμα 1. Μέρη του εκπαιδευτικού κιτ UARO 

Εργαλεία μέτρησης έρευνας 

Για τον έλεγχο των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκαν φύλλα εργασίας και ένα 
ερωτηματολόγιο που δόθηκε μετά το πέρας των συναντήσεων. 

Φύλλα εργασίας 

Η βάση πάνω στην οποία στηρίξαμε τη δημιουργία των φύλλων εργασίας είναι η θεωρία της 
ανακαλυπτικής μάθησης. Η κατάκτηση της γνώσης γίνεται μέσα από ανακαλυπτικές 
διαδικασίες και διερευνητικές στρατηγικές. Η μετάβαση στα διάφορα επίπεδα γίνεται με 
γενίκευση και αφαίρεση, ο μαθητής αντιλαμβάνεται διαισθητικά, η επιτυχία των στόχων 
εξαρτάται από τη μέθοδο της ανακάλυψης και η εξέλιξη συντελείται από τα χαμηλότερα 
προς τα υψηλότερα στάδια (Bruner, 1960). Σκοπός του εκπαιδευτικού είναι να βοηθήσει 
τους μαθητές να εξασκηθούν στη διερευνητική διδασκαλία και παράλληλα να αποκτήσουν 
συγκεκριμένη γνώση σχετικά με το αντικείμενο που εξετάζουν (Ματσαγγούρας, 1998).  
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας δημιουργήθηκαν τέσσερα διαφορετικά φύλλα 
εργασίας για τέσσερις διαφορετικές κατασκευές, κατάλληλα διαμορφωμένα για παιδιά 
πρώτης σχολικής ηλικίας. Έφεραν σε επαφή τους μαθητές με την έννοια της ενέργειας, με τη 
σύγκριση μεγεθών, με τη συμμετρία και τον προσανατολισμό. 
Το κάθε φύλλο εργασίας ακολουθεί τέσσερα στάδια. Το πρώτο στάδιο των φύλλων εργασίας 
καλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες να ξεκινήσουν τη διαδικασία της κατασκευής (Σχήμα 
2). Τα παιδιά καλούνται να συνεργαστούν, έτσι ώστε να δημιουργήσουν την εκάστοτε 
κατασκευή ακολουθώντας πάντα οδηγίες σε έντυπη μορφή. Η επιτυχία του σταδίου αυτού 
εξαρτάται από το κατά πόσο θα συνεργαστούν οι ομάδες και κατά πόσο, φυσικά, θα 
συγκεντρωθούν στην εκτέλεση των βημάτων. 

  

Σχήμα 2. Στάδιο κατασκευής ρομπότ 

Το δεύτερο στάδιο που ακολουθεί είναι αυτό της εξερεύνησης. Τα παιδιά μέσα από τη 
δοκιμή και την παρατήρηση των κατασκευών καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που 
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Σχήμα 1. Μέρη του εκπαιδευτικού κιτ UARO 
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έχουν σχέση με έννοιες της Φυσικής, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών 
(Σχήμα 3). 

  
Σχήμα 3. Στάδιο εξερεύνησης 

Σε ένα τρίτο στάδιο, ακολουθεί ο χειρισμός των ρομπότ που κατασκεύασαν. Το στάδιο αυτό 
αποτέλεσε και το πιο διασκεδαστικό κομμάτι της διαδικασίας. Εδώ, ελέγχεται η επαφή των 
μαθητών/τριών με την τεχνολογία καθώς και η αντίληψη και η επίλυση αυθεντικών 
προβλημάτων (Σχήμα 4). 
 

  
Σχήμα 4. Στάδιο χειρισμού ρομπότ 

Στο τέλος της κάθε συνάντησης, οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να την αξιολογήσουν με 
γνώμονα το πόσο τους ενθουσίασε (Σχήμα 5).  Αυτό το στάδιο συνέβαλε στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά με το ενδιαφέρον που δείχνουν τα δύο φύλα για τις 
δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής. 
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Σχήμα 5. Στάδιο αξιολόγησης από τους μαθητές 

 

Ερωτηματολόγιο  

Στην τελευταία συνάντηση, δόθηκε στους μαθητές και τις μαθήτριες ερωτηματολόγιο 
κατάλληλα διαμορφωμένο, έτσι ώστε να εξετασθούν οι παράγοντες που μπορεί να 
επηρεάζουν την επίδοση και τις κλίσεις των μαθητών/τριών στις θετικές επιστήμες και τη 
μηχανική. Το ερωτηματολόγιο είναι ένα ερευνητικό εργαλείο που προσφέρει μία σχετικά 
απλή και άμεση προσέγγιση για τη μελέτη στάσεων, αξιών, πεποιθήσεων και κινήτρων, με 
δυνατότητα προσαρμογής στη συλλογή πληροφοριών, που μπορούν να γενικευτούν σχεδόν 
από οποιοδήποτε ανθρώπινο πληθυσμό (Colin, 2007). 

Προφίλ μαθητών 

Συμμετέχοντες στη διαδικασία αποτέλεσαν 16 παιδιά από την Α΄ Δημοτικού και  συνολικά 
38 παιδιά από την Β΄ Δημοτικού, χωρισμένα σε ισομερή τμήματα. Η ηλικιακή ταυτότητα 
των ερευνητικών υποκειμένων είναι 6 και 7 ετών. Οι μαθητές και μαθήτριες έλαβαν μέρος σε 
τέσσερις δράσεις, που έγιναν κατά την περίοδο 20-3-2018 έως 30-4-18. Συνολικά, το δείγμα 
μας αποτελείται από 28 αγόρια και 26 κορίτσια (Σχήμα 6). 
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Σχήμα 6. Φύλο μαθητών 

Αποτελέσματα 

Για την ανάλυση των δεδομένων και την εξαγωγή αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το 
στατιστικό εργαλείο SPSS (Statistic Package for Social Science). Σε αυτό περάστηκαν όλες οι 
απαντήσεις των φύλλων εργασίας των μαθητών/τριών, καθώς και οι απαντήσεις που 
έδωσαν στα ερωτηματολόγια. Δημιουργήθηκαν, λοιπόν, μεταβλητές που αντιστοιχούν είτε 
σε ερωτήσεις του φύλλου εργασίας είτε σε απαντήσεις του ερωτηματολογίου. Ο κάθε 
μαθητής απέκτησε ένα συγκεκριμένο ID και οι κενές απαντήσεις καταχωρήθηκαν ως 
missing values. 

Επίδοση 

Για τον έλεγχο του ερευνητικού ερωτήματος «Διαφέρει η επίδοση αγοριών και κοριτσιών 
στην τεχνολογία και τη μηχανική;», προκύπτουν οι παρακάτω υποθέσεις: 
Ho: Δεν υπάρχει διαφορά στην επίδοση αγοριών και κοριτσιών στην τεχνολογία και τη μηχανική. 
Ha: Υπάρχει διαφορά στην επίδοση αγοριών και κοριτσιών στην τεχνολογία και τη μηχανική. 
Οι επιδόσεις των αγοριών και των κοριτσιών και στα τέσσερα φύλλα εργασίας δεν 
ακολουθούν κανονική κατανομή. Έτσι, επιλέχθηκε να γίνει για κάθε ένα από τα φύλλα 
εργασίας έλεγχος υπόθεσης Mann-Whitney. 
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Πρώτο φύλλο εργασίας 

Παρατηρούμε από τον Πίνακα 1 το Sig 0,777>0,05. Άρα αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση 
και δεν υπάρχει σημαντικά στατιστική διαφορά στην επίδοση των δύο φύλων. 

Test Statisticsa 

 A_SCORE 
Mann-Whitney U 283,500 
Wilcoxon W 661,500 
Z -,283 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,777 

a. Grouping Variable: Φύλο 

Πίνακας 1. Έλεγχος Mann- Whitney-Πρώτο φύλλο εργασίας 

Δεύτερο φύλλο εργασίας 

Παρατηρούμε από τον Πίνακα 2 ότι Sig 0,545>0,05. Άρα αποδεχόμαστε τη μηδενική 
υπόθεση ότι η επίδοση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών δε διαφέρει. 

Test Statisticsa 

 B_SCORE 
Mann-Whitney U 201,500 

Wilcoxon W 411,500 

Z -,606 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,545 

a. Grouping Variable: Φύλο 

Πίνακας 2. Έλεγχος Mann- Whitney-Δεύτερο φύλλο εργασίας 
 

Τρίτο φύλλο εργασίας 

Παρατηρούμε στον Πίνακα 3 ότι Sig 0,867>0,05. Άρα αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση 
και δεν υπάρχει σημαντικά στατιστική διαφορά στην επίδοση των δύο φύλων. 
 

Test Statisticsa 
 Γ1_RECODE 

Mann-Whitney U 270,000 
Wilcoxon W 546,000 
Z -,168 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,867 

a. Grouping Variable: Φύλο 
Πίνακας 3. Έλεγχος Mann- Whitney-Τρίτο φύλλο εργασίας 
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Τέταρτο φύλλο εργασίας 

Και στον Πίνακα 4 Sig 0,462>0,05. Άρα αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση και δεν υπάρχει 
σημαντικά στατιστική διαφορά στην επίδοση των δύο φύλων. 

Test Statisticsa 
 Δ_SCORE 

Mann-Whitney U 263,500 
Wilcoxon W 516,500 
Z -,736 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,462 

a. Grouping Variable: Φύλο 
Πίνακας 4. Έλεγχος Mann- Whitney-Τέταρτο φύλλο εργασίας 

 
Από τα αποτελέσματα και τον έλεγχο των παραπάνω υποθέσεων καταλήγουμε στο ότι δεν 
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση των δύο φύλων στον τομέα του STEM 
και την εκπαιδευτική ρομποτική. 

Ενδιαφέρον 

Το προϊόν UARO χρησιμοποιήθηκε από όλα τα παιδιά για πρώτη φορά. Ωστόσο, στην 
ερώτηση «Είχες ξαναφτιάξει ρομπότ πριν τις συναντήσεις μας;» το 72,4% των αγοριών και 
το 44% των κοριτσιών απάντησαν «Ναι». Παρατηρείται, λοιπόν, ήδη από την πρώτη 
σχολική ηλικία μία αισθητή διαφορά μεταξύ των δύο φύλων ως προς την παρακολούθηση 
των νέων τεχνολογιών.  
Αφού ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις παρατηρήθηκε ότι σχεδόν σε όλα τα παιδιά άρεσε η 
δραστηριότητα της ρομποτικής. Συγκεκριμένα άρεσε σε όλα τα κορίτσια, ενώ μόνο σε ένα 
αγόρι δεν άρεσε η διαδικασία (Σχήμα 7,8).  
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Σχήμα 7. Ενδιαφέρον κοριτσιών    Σχήμα 8. Ενδιαφέρον αγοριών 

 
Είναι σημαντικό, ακόμη, να αναφερθεί ότι όλα τα παιδιά θα ήθελαν να συμμετάσχουν ξανά 
σε δραστηριότητα ρομποτικής. 
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Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου 

Το 47% των αγοριών απάντησε πως η αγαπημένη τους ασχολία κατά τον ελεύθερό τους 
χρόνο είναι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και αμέσως επόμενες έρχονται οι κατασκευές (για 
παράδειγμα LEGO, Playmobil κ.λπ.). Και οι δύο προτιμήσεις κλίνουν πολύ στον τομέα 
STEM. Το 25% των κοριτσιών στην ίδια ερώτηση απάντησε ότι προτιμά να κάνει 
κατασκευές στον ελεύθερο χρόνο, ενώ το 20% τον αφιερώνει σε διάφορα παιχνίδια ρόλων με 
κούκλες. 

Επαγγελματικός προσανατολισμός 

Στην ερώτηση «Τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις;» η πλειοψηφία των κοριτσιών 
απάντησε «Δεν ξέρω» και το αμέσως επόμενο υψηλό ποσοστό εκπροσωπεί την απάντηση 
«Δασκάλα/Νηπιαγωγός». Είναι αξιοσημείωτο ότι κανένα από τα κορίτσια δεν έχει βλέψεις 
προς τον τεχνολογικό τομέα. 
Στα αγόρια, από την άλλη, υπερίσχυσαν τα επαγγέλματα αστυνομικός, ποδοσφαιριστής και 
αστροναύτης με φθίνουσα σειρά. Σημαντικό είναι, όμως, ότι ανάμεσα στα επαγγέλματα που 
αναφέρθηκαν από εκείνα βρέθηκε και το επάγγελμα σχεδιαστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 

Συμπεράσματα 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές έρευνες που εξετάζουν την υποεκπροσώπηση 
των γυναικών σε τομείς όπως Επιστήμη της Τεχνολογίας, Μαθηματικά, Μηχανική και 
Πληροφορική. Η παρούσα μελέτη, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο την εκπαιδευτική 
ρομποτική και το εκπαιδευτικό κιτ UARO για να προσεγγίσει τον σύγχρονο κλάδο STEM, 
εξέτασε την επίδοση των δύο φύλων κατά την πρώτη σχολική ηλικία (Α και Β Δημοτικού). 
Το αποτέλεσμα στο ερευνητικό ερώτημα «εάν το φύλο επιδρά στην επίδοση των μαθητών 
στον τομέα της Τεχνολογίας και της Μηχανικής» είναι ότι δεν υπάρχει στατιστικά 
σημαντική διαφορά ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια. Επιπλέον, και τα δύο φύλα 
έδειξαν τον ίδιο ενθουσιασμό και το ίδιο ενδιαφέρον για συμμετοχή στις δραστηριότητες. 
Αγόρια και κορίτσια μπορούν να τα καταφέρουν το ίδιο στον τεχνολογικό τομέα και στον 
κλάδο της Μηχανικής. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχουν συνεχείς παρεμβάσεις και 
ενασχολήσεις με αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν το STEM, έτσι ώστε να αναπτύξουν τη 
δεξιότητα της αυτό-αποτελεσματικότητας, την οποία κατέχουν περισσότερο τα αγόρια, μιας 
και συμμετέχουν περισσότερο και από νωρίς σε δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο. 
Όσο μεγαλύτερη είναι η ενασχόληση και τα ερεθίσματα που δίνονται από το κοινωνικό 
περιβάλλον, τόσο υψηλότερες θα είναι και οι πιθανότητες για μείωση του τεχνολογικού 
φυλετικού χάσματος. Επιπλέον, η εισαγωγή του αντικειμένου της Ρομποτικής στη σχολική 
πρακτική θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην ισότητα των δύο φύλων σε τομείς Μηχανικής 
και Τεχνολογίας. 
Οι επεκτάσεις της παρούσας μελέτης είναι πολλές. Θα μπορούσε το προϊόν UARO να 
χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερο αριθμό μαθητών και να συγκριθεί με παρεμβάσεις άλλων 
εκπαιδευτικών ρομποτικών προϊόντων. Θα μπορούσε, επίσης,  η ίδια έρευνα να διεξαχθεί με 
παρουσία ομάδας ελέγχου, για πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Τέλος, θα ήταν πολύ χρήσιμο 
να ελεγχθεί και ο παράγοντας του κοινωνικο-οικονομικού υποβάθρου των παιδιών και να 
συγκριθεί με τις επιδόσεις, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των δύο φύλων. 
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Περίληψη 

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται μία πρόταση διδασκαλίας για τον πολλαπλασιασμό -
εισαγωγή, εκμάθηση και εξάσκηση στην προπαίδεια-  που απευθύνεται στην Β’ τάξη του Δημοτικού 
Σχολείου μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο STE(A)M. Δημιουργήθηκαν δύο δάπεδα για χρήση με το 
προγραμματιζόμενο ρομπότ Bee-Bot. Πρόκειται για δύο πλαίσια δραστηριοτήτων, τα οποία 
αξιοποιούνται σε προτεινόμενο διδακτικό σενάριο και προσφέρονται τόσο για τη δια ζώσης όσο και για 
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αποτελεί μια καινοτόμο μέθοδο διδασκαλίας του πολλαπλασιασμού, 
κατάλληλα σχεδιασμένης από εκπαιδευτικούς, που διαφέρει από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας 
και μάθησης. Τα δύο δάπεδα Bee-Bot είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας με σκοπό να μπορεί ο κάθε 
εκπαιδευτικός να προσαρμόσει το μάθημά του ανάλογα με το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/τριών. 
Επιχειρείται η κατανόηση της συνεισφοράς της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην εκπαίδευση STE(A)M 
καθώς και η ανάδειξη του ρόλου των Μαθηματικών. Τα Μαθηματικά στο ακρωνύμιο STE(A)M τείνουν 
να παραγκωνίζονται, με αποτέλεσμα να αποκτούν υποστηρικτικό ρόλο για τους υπόλοιπους κλάδους. 

Λέξεις κλειδιά: Bee-Bot, STE(A)M, Μαθηματικά, πολλαπλασιασμός, Εκπαιδευτική Ρομποτική 

Εισαγωγή 

Ο όρος STE(A)M εμφανίστηκε πρόσφατα σε διεθνές επίπεδο στην εκπαίδευση ως ένας 
νέος τρόπος/παράδειγμα σύνδεσης που ξεπερνά τον παραδοσιακό τρόπο αξιοποίησης των 
ΤΠΕ (Ψυχάρης, 2016). Κυρίαρχο ζήτημα της εκπαίδευσης SΤΕ(Α)Μ αποτελεί η παιδαγωγική 
αξιοποίηση των κλάδων STE(Α)M οι οποίοι είναι: η Φυσική, η Τεχνολογία, η Μηχανική, οι 
Τέχνες, τα Μαθηματικά (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) (Leung, 
2019; Ψυχάρης, 2016). Υπό το πρίσμα μίας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης STE(A)M, όλοι οι 
κλάδοι θα πρέπει να ενσωματώνονται στην εκπαίδευση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χάνουν 
τα μοναδικά τους χαρακτηριστικά. 

Η δημιουργία επιτυχημένων κι ενοποιημένων μαθησιακών περιβαλλόντων STE(A)M 
όπου θα αναδεικνύονται όλοι οι κλάδοι, αποτελεί μία δύσκολη και σύνθετη διαδικασία. 
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η κατανόηση της συνεισφοράς της Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής ως ένα εξαιρετικό εργαλείο μάθησης στην εκπαίδευση STE(A)M. Η Eguchi 
(2021), τονίζει την αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής ως ιδανικού εργαλείου 
μάθησης για την παροχή κινήτρων σε όλους τους μαθητές/τριες για την εισαγωγή τους στο 
STE(A)M. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η μετάβαση από την παραδοσιακή και τη 
δασκαλοκεντρική μάθηση στη μαθητοκεντρική μάθηση (Eguchi, 2021). Μέσα από την 
Εκπαιδευτική Ρομποτική παρέχονται ευκαιρίες για την ενοποίηση των κλάδων STE(A)M 
ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αναδειχθεί και ο ρόλος των Μαθηματικών.  

Παρόλη την παγκόσμια αναγνώριση της σημασίας της εκπαίδευσης STE(A)M υπάρχει 
έντονη ανησυχία τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο και σε επίπεδο δημιουργίας προγραμμάτων 
σπουδών, για την έλλειψη καθώς και την ανάγκη της ενοποίησης όλων των κλάδων 
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STE(A)M (Atkinson and Mayo 2010; Barrett et al. 2014; Berland 2014; National Research 
Council 2014; STEM Taskforce Report, 2014 όπως αναφέρονται στο English, 2015). Αποτελεί, 
λοιπόν, πρόκληση πολλών ερευνητών η αποτελεσματική ενσωμάτωση όλων των κλάδων 
STE(A)M στην Εκπαίδευση. Σύμφωνα με την English (2015), η διεθνής έρευνα είναι προς το 
παρόν περιορισμένη σχετικά με το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση (English, 2015).   

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Ο ρόλος του Μ στην εκπαίδευση STE(A)M 

Ενώ την τελευταία δεκαετία η εκπαίδευση STE(Α)M εγείρει το ενδιαφέρον διεθνώς, ο 
Stohlmann (2018), αναφέρει πως τα Μαθηματικά με την ενσωμάτωσή τους στο πλαίσιο 
STE(Α)M, παραγκωνίστηκαν. Η Fitzallen (2015), τονίζει πως τα Μαθηματικά στο κλίμα της 
εκπαίδευσης STE(Α)M, αντιμετωπίζουν προκλήσεις και εμπόδια. Τα Mαθηματικά συχνά 
αναφέρονται ως η βάση των άλλων κλάδων της προσέγγισης STE(Α)M, διότι χρησιμεύουν 
ως γλώσσα για τους υπόλοιπους κλάδους. Τα Μαθηματικά αποκτούν υποστηρικτικό ρόλο 
για τους υπόλοιπους κλάδους στο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο STE(Α)M (Fitzallen, 
2015). 

Σε αντίστοιχα συμπεράσματα καταλήγει η English (2016), υποστηρίζοντας ότι στο 
σημερινό διεθνές κλίμα STE(Α)M, τα Μαθηματικά κινδυνεύουν να επισκιαστούν. Τα 
Μαθηματικά γίνονται αντιληπτά ως ένα σύνολο εργαλείων, μία γλώσσα για τους 
υπόλοιπους κλάδους STE(Α)M (Baker & Galanti, 2017; Fitzallen, 2015; Li & Schoenfeld, 2019; 
Sokolowski, 2018). Από πολλούς ερευνητές κρίνεται απαραίτητη τόσο η καλύτερη 
διασύνδεση των Μαθηματικών με τους υπόλοιπους κλάδους STE(Α)M όσο και ο 
επαναπροσδιορισμός του ρόλου τους  (Fitzallen, 2015; Li & Schoenfeld, 2019). Η Fitzallen 
(2015), αναφέρει πως η διδασκαλία και η μάθηση των Μαθηματικών μέσα από το πλαίσιο 
STE(Α)M, είναι μία ευκαιρία για καινοτομία και αλλαγή στη Μαθηματική εκπαίδευση. 

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική ως εργαλείο μάθησης στην εκπαίδευση STE(A)M 

Η εκπαιδευτική κοινότητα στρέφει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον της στη Ρομποτική 
(Kalogiannidou, Natsiou & Tsitouridou, 2021). Η Ρομποτική συμπεριλαμβάνει φύσει 
κλάδους όπως η Φυσική, η Πληροφορική, η Μηχανική και τα Μαθηματικά κι έτσι 
συμβάλλει μέσα από τη διεπιστημονικότητα στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση STE(A)M 
(Chung, Cartwright & Cole, 2014; Cejka, Rogers & Portsmore, 2006;).  

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική αναφέρεται σε μία νέα μέθοδο μάθησης που βασίζεται στον 
προγραμματισμό, στον σχεδιασμό και στη συναρμολόγηση ρομποτικών συσκευών. Η 
Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι ένα ισχυρό εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας για την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (Blancas, Valero, Vouloutsi, Mura &Verschure, 
2021; Eguchi, 2021). Αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960, χάρη στην ενσωμάτωση  
εννοιών όπως ο όρος constructionism του Seymour Papert στις παιδαγωγικές θεωρίες 
μάθησης και γνωστικής ανάπτυξης και εξελίσσεται ραγδαία (Di Lieto, M.C., et.al., 2019).  

Οι Kalogiannidou et al. (2021) συμπεραίνουν πως μέσω της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, η 
εμπλοκή των μαθητών/τριών στο STE(A)M γίνεται με παιγνιώδη τρόπο. Σύμφωνα με την 
Highfield (2010), τα προγραμματιζόμενα ρομποτικά παιχνίδια (Bee-Bot, Blue-Bot, Pro-Bot, 
κ.λπ.) αποτελούν καταλύτη για την επίλυση προβλημάτων στα Μαθηματικά, παρέχοντας 
μοναδικές ευκαιρίες τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους/στις μαθητές/τριες.  
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Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (TPACK) 

Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι, προκειμένου να αξιοποιηθούν σε μια διδακτική 
ενότητα στην τάξη οι ρομποτικές συσκευές αλλά και γενικότερα οι ΤΠΕ, θα πρέπει ο 
εκπαιδευτικός να είναι κατάλληλα καταρτισμένος από όλες τις πλευρές. Έτσι, λαμβάνοντας 
υπόψη τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, τα δάπεδα Bee-Bot και το διδακτικό σενάριο 
σχεδιάστηκαν έχοντας ως βάση το μοντέλο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης 
Περιεχομένου (ΤΠΓΠ - TPACK), το οποίο αποτελείται από τις εξής περιοχές γνώσης που θα 
πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός ως σχεδιαστής: Γνώση Περιεχομένου (ΓΠ - CK), 
Παιδαγωγική Γνώση (ΠΓ - PK), Τεχνολογική Γνώση (ΤΓ - ΤΚ), Παιδαγωγική Γνώση 
Περιεχομένου (ΠΓΠ - PCK), Τεχνολογική Γνώση Περιεχομένου (ΤΓΠ - TCK), Τεχνολογική 
Παιδαγωγική Γνώση (ΤΠΓ - TPK) και Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 
(ΤΠΓΠ - TP(A)CK).  

Το συγκεκριμένο μοντέλο δίνει έμφαση στις συνδέσεις, τις αλληλεπιδράσεις, τα 
πλεονεκτήματα, τους περιορισμούς ανάμεσα στο περιεχόμενο, την παιδαγωγική και την 
τεχνολογία με σκοπό την αποτελεσματική διδασκαλία (Koehler & Mishra, 2009). Περιγράφει 
πώς η τεχνολογία αλληλεπιδρά με την παιδαγωγική γνώση περιεχομένου έτσι ώστε η 
διδασκαλία με την τεχνολογία να είναι αποτελεσματική. Το μοντέλο TPACK μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης, τον σχεδιασμό και τη χρήση 
ΤΠΕ στην τάξη με στόχο τη βελτίωση της μάθησης των μαθητών/τριών. Βασικό στοιχείο του 
μοντέλου αποτελεί το γεγονός ότι η τεχνολογία δεν βρίσκεται απομονωμένη, αλλά 
πλαισιωμένη (Koehler & Mishra, 2009). 

Σκοπός και στόχοι εργασίας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μίας νέας διδακτικής πρότασης 
(βασισμένης στη θεωρία του εποικοδομητισμού ή κονστρουκτιβισμού) για την εισαγωγή 
στον πολλαπλασιασμό στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπου θα επιτυγχάνεται η ενοποίηση 
όλων των κλάδων STE(A)M μέσω της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής χωρίς να επισκιάζονται τα 
Μαθηματικά.  

Έτσι, δημιουργήθηκαν ένα διδακτικό σενάριο και δύο δάπεδα κίνησης Bee-Bot. Στόχοι 
μας ήταν οι εξής: η συγγραφή του διδακτικού σεναρίου, ο σχεδιασμός και η δημιουργία 
δαπέδων κίνησης διαβαθμισμένης δυσκολίας για ενσωμάτωση σε 3D προσομοίωση αλλά και 
με δυνατότητα εκτύπωσης, η δυνατότητα εφαρμογής στη δια ζώσης και στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. Τα δάπεδα και το διδακτικό σενάριο αποσκοπούν στην εκμάθηση του 
προγραμματισμού, την εισαγωγή και την εξάσκηση στον πολλαπλασιασμό μέσα από την 
ενοποίηση των κλάδων STE(A)M. Ο προγραμματισμός και η χρήση του ρομπότ, η επίλυση 
προβλημάτων πολλαπλασιασμού, η κατασκευή νέου δαπέδου στο τέλος από τους/τις 
μαθητές/τριες κ.λπ., καθώς και όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία της διδακτικής μας 
πρότασης εντάσσονται στην ενιαία εκπαίδευση STE(A)M (Πίνακας 1). 

Ένας επιπλέον στόχος της παρουσίασης των δύο δαπέδων και του διδακτικού σεναρίου 
που δημιουργήσαμε είναι να δοθεί το έναυσμα στους εκπαιδευτικούς ώστε να ενισχύσουν 
και να εμπλουτίσουν τους διδακτικούς τους πόρους μέσα από την παραγωγή δικού τους 
υλικού. 
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Πίνακας 1. Ενιαία εκπαίδευση STE(A)M 

ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STE(A)M  

S T E A M 

η ζωή στο 
αγρόκτημα (ζώα, 

αγροτικές εργασίες) 
 

κινήσεις και 
στροφές ρομποτικής 

συσκευής 

ρομποτική συσκευή 
 

3D προσομοίωση 

σχεδιασμός 
δαπέδου από τα 

παιδιά 
 

προγραμματισμός 
ρομποτικής 
συσκευής 

κατασκευή δαπέδου 
 

χειροτεχνίες 

μετρήσεις 
 

γεωμετρία (γωνία 
90 μοιρών) 

 
ιδιότητες σχημάτων 

(τετράγωνο - ίσες 
πλευρές) 

 
πολλαπλασιασμός 

και ιδιότητες 

Μεθοδολογία 

Το διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον αλλά και να 
είναι κατάλληλο για το νοητικό επίπεδο της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην οποία 
απευθύνεται. Οι δραστηριότητες της διδακτικής πρότασης συγκροτήθηκαν έπειτα από 
βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με τη διδασκαλία του πολλαπλασιασμού στο Δημοτικό 
Σχολείο σε συνδυασμό με τη χρήση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.  

Για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου δημιουργήθηκαν δύο δάπεδα κίνησης Bee-
Bot από εμάς μέσω του Η/Υ. Αξιοποιήθηκε ένα πλέγμα 5x5, ενώ οι εικόνες που 
χρησιμοποιήθηκαν βρέθηκαν στο διαδίκτυο. Οι εικόνες υπέστησαν αρκετή επεξεργασία και 
τροποποίηση καθόλη τη διάρκεια του σχεδιασμού των δαπέδων.  

Αφού τελειοποιήθηκαν οι πίστες για το ρομπότ Bee-Bot, εντάχθηκαν σε 3D  προσομοίωση 
όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες του διαδικτύου. Η 3D προσομοίωση 
δημιουργήθηκε από τον Σιτσανλή Ηλία και εμφανίζεται στην παρακάτω ιστοσελίδα: 
http://users.sch.gr/sitsil/images/stories/html5/beebot.html (φάρμα 1 και φάρμα 2). Τα 
δάπεδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στη δια ζώσης όσο και στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. Στη δια ζώσης εκπαίδευση μπορούν να εκτυπωθούν.  

Δομή δραστηριοτήτων του διδακτικού σεναρίου 
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τη σχέση μισό ή διπλάσιο μέσα από προβλήματα με πολλαπλασιαστικές καταστάσεις. 
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Αρχικά, προτείνεται η γνωριμία των μαθητών/τριών με τις βασικές λειτουργίες του 
προγραμματιζόμενου ρομπότ Bee-Bot. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αφήσει ελεύθερα τα 
παιδιά να πειραματιστούν σε ομάδες με σκοπό να ανακαλύψουν μόνα τους τις κινήσεις, τα 
πλήκτρα και τις εντολές του ρομπότ. Η ενασχόληση με το ρομπότ πρόκειται να εγείρει το 
ενδιαφέρον των παιδιών. Έπειτα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να τοποθετήσει την πρώτη φάρμα 
(εικόνα 1), η οποία είναι και η πιο εύκολη, στο κέντρο της τάξης. Οι διαβαθμίσεις δυσκολίας 
από τη μια πίστα στην άλλη αναφέρονται παρακάτω. Μπορεί να διεξαχθεί μια συζήτηση 
γύρω από τη φάρμα - πίστα που έχουν μπροστά τους και στη συνέχεια να προγραμματίσουν 
το ρομπότ. Σε πρώτη φάση το σημείο αναχώρησης και άφιξης του Bee-Bot μπορεί να είναι 
ελεύθερο. Ο κώδικας εντολών που χρησιμοποιούν μπορεί να καταγράφεται από τα ίδια τα 
παιδιά σε φύλλο εργασίας. 

Οι διαδρομές στο δάπεδο κίνησης κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα πρέπει να 
γίνονται όλο και πιο σύνθετες. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει συνεχώς διαφορετικά 
σημεία άφιξης και ο κώδικας προγραμματισμού να δυσκολεύει. Παράλληλα οι 
μαθητές/τριες θα πρέπει να επιλύουν προβλήματα πολλαπλασιασμού με το δύο (2) και το 
τέσσερα (4). Επισημαίνεται ότι τα δύο δάπεδα έχουν διαβαθμίσεις στη δυσκολία όσον 
αφορά τον πολλαπλασιασμό. Στην πρώτη φάρμα (βλ. εικόνα 1) ο εκπαιδευτικός έχει τη 
δυνατότητα να εισάγει τους μαθητές σε απλούς πολλαπλασιασμούς με το δύο (2) και το 
τέσσερα (4) ενώ στη δεύτερη φάρμα (βλ. εικόνα 2) τα ζώα της φάρμας είναι περισσότερα. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πολλαπλασιασμοί με το δύο και το τέσσερα να δυσκολεύουν 
περισσότερο, αφού αυτή τη φορά οι μαθητές/τριες πρέπει να κάνουν πράξεις 
πολλαπλασιασμού με μεγαλύτερους αριθμούς.  

Στο τέλος του μαθήματος, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναθέσει στους/στις μαθητές/τριες 
τη δημιουργία της δικής τους πίστας όπου θα κινείται το ρομπότ Bee-Bot. Πιο 
συγκεκριμένα, μπορούν να δοθούν στα παιδιά χαρτόνια κι άλλα υλικά κατασκευών και 
χειροτεχνίας. Οι μαθητές/τριες, έπειτα από υποθέσεις και δοκιμές στις μετρήσεις των 
διαστάσεων καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα τετραγωνάκια πρέπει να έχουν 
συγκεκριμένες διαστάσεις. Στο τέλος, αφού τα παιδιά κατασκευάσουν τη δική τους φάρμα, η 
μια ομάδα θέτει στην άλλη διάφορα προβλήματα που θα πρέπει να επιλύσει με τη χρήση 
κώδικα προγραμματισμού και πολλαπλασιασμών. Η δραστηριότητα αυτή προτείνεται για 
ανατροφοδότηση και εμβάθυνση. 

Δημιουργία δαπέδων για την εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό 

Πέρα από τη δόμηση των δραστηριοτήτων του σεναρίου, σχεδιάστηκαν και 
δημιουργήθηκαν δύο δάπεδα για χρήση με το προγραμματιζόμμενο ρομπότ Bee-Bot. Η 
δημιουργία των δαπέδων παρέχει έναν νέο κι εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας του 
πολλαπλασιασμού. Αναζητώντας στο εμπόριο την ύπαρξη δαπέδων των οποίων απώτερος 
στόχος είναι η διδασκαλία του πολλαπλασιασμού μέσω της επίλυσης προβλημάτων, 
διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται σε έλλειψη. Σε ορισμένα δάπεδα Bee-Bot προσφέρονται 
καρτέλες με πράξεις πολλαπλασιασμού, χωρίς όμως να εμπλέκουν τους/τις μαθητές/τριες 
στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων. Πρόκειται μόνο για απλές εξισώσεις, όπως για 
παράδειγμα: 5x3=... πλησιάζοντας έτσι έναν παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 

Ο πολλαπλασιασμός εισάγεται στην αρχή του Δημοτικού Σχολείου και αποτελεί 
σημαντικό και θεμελιώδες περιεχόμενο για τους/τις μαθητές/τριες. Συγκεκριμένα, η 
προπαίδεια διδάσκεται σε δύο τάξεις, στη Β’ και στην Γ’ τάξη γιατί οι μαθητές/τριες 
χρειάζονται πολύ χρόνο και εξάσκηση μέχρι να συγκροτήσουν τη γνώση σχετικά με τα 
γινόμενα και να τη χρησιμοποιούν με ευχέρεια. Σύμφωνα με τους Burns, Ysseldyke, Nel-
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son, & Kanive και τον Mahler (όπως αναφέρεται στην Allen-Lyall, 2018), η διαδικασία 
εκμάθησης της προπαίδειας φαίνεται να είναι αρκετά δύσκολη για τα περισσότερα παιδιά. 
Στη γνώση των απλών πράξεων του πολλαπλασιασμού βασίζονται οι μετέπειτα ικανότητες 
εκτέλεσης πιο σύνθετων πράξεων και αλγορίθμων, η επίλυση προβλημάτων, ο υπολογισμός 
κατά προσέγγιση, καθώς και άλλες καταστάσεις σχετικές με τις πράξεις αυτές (Λεμονίδης, 
2003∙ Allen-Lyall, 2018).  

   Η εκμάθηση της προπαίδειας δεν είναι μια απλή διαδικασία, καθώς απαιτεί αφιέρωση 
χρόνου και συνεχή εξάσκηση, προκειμένου οι μαθητές/τριες να τη μάθουν αλλά και να τη 
χρησιμοποιούν (Λεμονίδης, 2003). Ερευνητές αναφέρουν πως οι μαθητές/τριες διαθέτουν τα 
εφόδια για να αντιμετωπίσουν εμπειρικές καταστάσεις εφαρμόζοντας τις διαισθητικές ή 
άτυπες στρατηγικές της καταμέτρησης, της καταμέτρησης σε ομάδες, της 
επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης, με σκοπό να αποκτήσουν νόημα οι πράξεις αυτές (Ter 
Heege, 1985; Λεμονίδης 2003). Επομένως, μέσω της δημιουργίας των δύο πλαισίων 
δραστηριοτήτων αλλά και του διδακτικού σεναρίου, στόχος μας είναι η έμπνευση των 
εκπαιδευτικών καθώς και η παρότρυνση αυτών να διδάσκουν τον πολλαπλασιασμό με τη 
χρήση της ρομποτικής συσκευής Bee-bot. 

Παρουσίαση των δαπέδων κίνησης Bee-Bot 

Δημιουργήθηκαν δύο δάπεδα όπου σκόπιμα παρουσιάζονται αγροκτήματα με ζώα 
προκειμένου να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικές καταστάσεις. Επιλέχθηκαν οι 
προπαίδειες του 2 και του 4 προκειμένου να αξιοποιηθεί η σχέση μισό - διπλάσιο ανάμεσα 
στους δύο αριθμούς. Με διπλασιασμό προκύπτει η προπαίδεια του 4 από την προπαίδεια 
του 2 αφού το 2 είναι το μισό του 4. Στο πρώτο δάπεδο (εικόνα 1) παρουσιάζονται οι 
προπαίδειες του 2 και του 4 με πολλαπλασιαστέους μέχρι το 5. Στο δεύτερο δάπεδο (εικόνα 
2) οι πολλαπλασιαστέοι είναι μεγαλύτεροι από το 5. Τα δάπεδα είναι πρωτότυπα κι 
ελκυστικά για τους/τις μαθητές/τριες, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν ένα περιβάλλον που 
μπορούν να συναντήσουν στην καθημερινή τους ζωή. Οι μαθητές/τριες μυούνται στην 
υπολογιστική σκέψη προγραμματίζοντας το Bee-Bot και παράλληλα εισάγονται κι 
εξασκούνται στον πολλαπλασιασμό μέσα από αυθεντικές καταστάσεις επίλυσης 
προβλημάτων. Έτσι, επιτυγχάνεται η σύνδεση της μάθησης στην τάξη με τον πραγματικό 
κόσμο.  
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Συμπεράσματα 

Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ένας εναλλακτικός τρόπος 
διδασκαλίας του πολλαπλασιασμού μέσα στο ολοκληρωμένο πλαίσιο της εκπαίδευσης 
STE(A)M.  

Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι το διδακτικό σενάριο, τα δύο δημιουργηθέντα δάπεδα 
Bee-Bot και η ενσωμάτωσή τους σε 3D προσομοίωση, αποτελούν μια καινοτόμα ιδέα όσον 
αφορά την εισαγωγή των παιδιών Δημοτικού Σχολείου στην προπαίδεια με παιγνιώδη 
τρόπο που διαφέρει από μία παραδοσιακή, μετωπική διδασκαλία.  Προτείνουμε στους 
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να στρέψουν το ενδιαφέρον τους σε 
διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης όσον αφορά τη διδασκαλία της προπαίδειας. Η 
δημιουργία και ο σχεδιασμός νέων δαπέδων Bee-Bot αποτελεί μια ευχάριστη και 
πρωτοπόρα διαδικασία τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές/τριες. Η 
ένταξη των δύο δαπέδων στην 3D προσομοίωση παρέχει δυνατότητες για την ενίσχυση της 
εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Τα παιδιά, βλέποντας τις πίστες που έχει κατασκευάσει με 
οποιονδήποτε τρόπο ο εκπαιδευτικός (ψηφιακές ή χειροποίητες πίστες), εμπνέονται και 
παρακολουθούν με αμείωτο το ενδιαφέρον τους.  

   Οι μαθητές/τριες μπορούν κι εκείνοι/ες να εμπλακούν στη διαδικασία δημιουργίας 
μιας χειροποίητης πίστας την οποία θα βελτιώνουν διαρκώς, θα έρχονται αντιμέτωποι με 
νέα προβλήματα τα οποία θα επιλύουν μέσα από υποθέσεις, δοκιμές και λάθη στα πλαίσια 
των ομάδων τους. Ένα πρόβλημα που θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να συναντήσουν 
κατά τη διάρκεια κατασκευής της πίστας είναι το μήκος των πλευρών των τετραγώνων. 
Μέσω των δοκιμών με το ρομπότ Bee-Bot και παρατηρώντας τις κινήσεις του, πρόκειται να 
κατανοήσουν ότι όλα τα τετράγωνα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις. Έτσι, 
έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα τα οποία επιλύουν μέσα σε ένα πλαίσιο STE(A)M που 
αφορούν την κατασκευή της πίστας με διάφορα εργαλεία που τους παρέχονται, τον κώδικα 
προγραμματισμού του ρομπότ καθώς και τα μαθηματικά προβλήματα. 

   Προτείνουμε την ενίσχυση του ρόλου των εκπαιδευτικών ως σχεδιαστών τεχνολογικά 
υποστηριζόμενων περιβαλλόντων μάθησης (teachers as designers). Οι μεμονωμένες 
προσπάθειες των εκπαιδευτικών για ενσωμάτωση των κλάδων STE(A)M με τη χρήση της 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στη διδασκαλία τους, θα πρέπει να διαδοθούν και να 
υποστηριχθούν προκειμένου να επιτευχθεί η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση 
Περιεχομένου ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Θεωρούμε πως η παρούσα διδακτική πρόταση αποτελεί μια καινοτόμο μέθοδο 
διδασκαλίας, εκμάθησης, εμπέδωσης και εξάσκησης της προπαίδειας, ενώ παράλληλα ευνοεί 
τις βιωματικές δράσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική 
παρέχει ευκαιρίες για την ενοποίηση όλων των κλάδων STE(A)M ενώ ταυτόχρονα μέσω 
αυτής μπορεί να αναδειχθεί και ο ρόλος των Μαθηματικών. Ξεπερνώντας τις προκλήσεις, τα 
εμπόδια, και αναδεικνύοντας τη σημασία των Μαθηματικών στο κλίμα της εκπαίδευσης 
STE(Α)M, η Εκπαιδευτική Ρομποτική φαίνεται να διευκολύνει την πορεία προς μία ενιαία 
εκπαίδευση STE(Α)M.  

Σημειώνεται ότι έπειτα από πειραματική πιλοτική εφαρμογή σε μικρό δείγμα 
μαθητών/τριών της Β’ τάξης, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν θετικά σε όλες τις δραστηριότητες 
με το προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου Bee-Bot. Προκειμένου να υπάρξουν καλύτερα 
συμπεράσματα, απαιτείται το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο να εφαρμοστεί σε 
μεγαλύτερο δείγμα σε Δημοτικό Σχολείο τόσο στη δια ζώσης όσο και στην εκπαίδευση από 
απόσταση. 
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Η σημασία του STEAM και της πράσινης εκπαίδευσης 
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1 Αμερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια 

Περίληψη 

Η Πράσινη εκπαίδευση έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση σωστών στάσεων και συμπεριφορών, 
που μπορούν να συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον. Είναι σημαντικό η πράσινη εκπαίδευση να 
αρχίζει από μικρή ηλικία καθώς μπορεί να αποτελέσει όχημα για να αγαπήσουν και να κατανοήσουν 
οι μαθητές έννοιες της επιστήμης , της τεχνολογίας των μαθηματικών και της μηχανικής, του STEM. 
Δραστηριότητες  που συνδυάζουν την πράσινη εκπαίδευση με την τέχνη (STEAM) μπορούν να 
βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν δύσκολες έννοιες και να αγαπήσουν τη μάθηση από μικρή 
ηλικία. Στην εργασία αυτή αναδεικνύεται η σημασία της πράσινης εκπαίδευσης μέσω δραστηριοτήτων 
STEAM . Παρουσιάζεται παράδειγμα  ενότητας  STEAM που σχετίζονται με τα πλαστικά στη ζωή μας. 
Οι δραστηριότητες  απευθύνονται στην Β τάξη του Δημοτικού και δοκιμάστηκαν  στην  διαδικτυακή 
τάξη στο πλαίσιο του προγράμματος  GREEN EDU - Πράσινη εκπαίδευση για ένα βιώσιμο μέλλον 
(GREEN EDU- Green Education for a Sustainable future -PROJ. Nº 2019-1-PL01- KA201-065695 

Λέξεις κλειδιά: STEAM, Πράσινη Εκπαίδευση , Βιοπλαστικά  

Θεωρητική Εισαγωγή 

Πράσινη εκπαίδευση  

Ένα από τα βασικά στοιχεία της σημερινής μας κοινωνίας είναι ο επανακαθορισμός της 
σχέσης μας με τη φύση και της αντίληψης μας για την «πρόοδο». Υπολογίζεται ότι κάθε 
χρόνο η άντληση των φυσικών πηγών ξεπερνά το 20% της δυνατότητας του πλανήτη για 
την αναπλήρωσή τους (Holfelder, 2019). Χιλιάδες είδη ζώων απειλούνται για τις επόμενες 
δεκαετίες, κυρίως λόγω της εξαφάνισης του φυσικού τους χώρου. Επιπλέον η κλιματική 
αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση του εδάφους απειλούν τα 
οικοσυστήματα, την πρόσβαση σε καθαρό νερό και την παραγωγή τροφίμων (Hays & 
Reinders, 2020)    

Η Πράσινη Εκπαίδευση αποτελεί το κλειδί για ένα βιώσιμο μέλλον. Προετοιμάζει μαθητές – 
αυριανούς πολίτες που θα αποκτήσουν στάση υπευθυνότητας απέναντι στο μέλλον του 
πλανήτη(Agbedahin, 2019, Hays & Reinders, 2020). Η πράσινη εκπαίδευση στοχεύει στην 
οικοδόμηση της γνώσης και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα που αφορούν το 
μέλλον του πλανήτη, αλλά και στην καθοδήγηση μαθητών και κατ’ επέκταση σχολικών 
μονάδων, ώστε να είναι σε θέση να σκέφτονται κριτικά, να καινοτομούν και να παρέχουν 
λύσεις προς πιο βιώσιμα πρότυπα ζωής. 
Η Πράσινη εκπαίδευση αποτελεί σήμερα μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία δημιούργησε πρόσφατα το ΕU Coalition for Green Education με στόχο την 
προώθηση της πράσινης εκπαίδευσης σε όλα τα σχολεία της Ευρώπης.  Επιπλέον τα 
Ηνωμένα έθνη μέσω των 17 στόχων για βιώσιμη ανάπτυξη υπογραμμίζουν την σημασία της 
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εκπαίδευσης των νέων πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα προτρέποντας τους  εκπαιδευτικούς 
και νέους να δράσουν (Agbedahin, 2019). 
Η πράσινη εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για την επόμενη γενιά 
μαθητών ώστε να ακολουθήσουν μια καριέρα στις επιστήμες. Επιπλέον, η ενεργός 
συμμετοχή των νέων για την εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος είναι κρίσιμη στη 
διαδικασία της συνέχισης της ζωής του πλανήτη, αλλά και στην καλλιέργεια μελλοντικών 
υπεύθυνων πολιτών (Syahmani et al., 2021). Με ένα πράσινο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ένα 
θέμα της επιστήμης που μπορεί να θεωρηθεί αφηρημένο, τοποθετείται σε ένα οικείο πλαίσιο 
που σχετίζεται με την καθημερινή ζωή των μαθητών και οδηγεί στη χρήση τεχνολογιών που 
απαντούν σε περιβαλλοντικές προκλήσεις.  
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία υπάρχουν τέσσερα βασικά στοιχεία που πρέπει να 
προσεγγίζει η πράσινη εκπαίδευση . Αρχικά, όπως αναφέραμε, η γνώση οικολογικών όρων, 
περιβαλλοντικών  ζητημάτων και στρατηγικών  περιβαλλοντικής δράσης. Το  δεύτερο 
στοιχείο είναι οι δεξιότητες που βοηθούν τους μαθητές στην επίλυση περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, όπως η κριτική σκέψη και η συνεργασία .  Το τρίτο είναι οι συναισθηματικές 
δεξιότητες  που σχετίζονται με την ευαισθησία, τη στάση, την προσωπική ευθύνη  και τις 
αξίες ενός ατόμου. Τέλος, η ενεργός δράση, δηλαδή οι  μαθητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
τις γνώσεις και τις δεξιότητες  τους για να βρουν λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήματα της 
καθημερινότητας (Guyotte, 2020; Syahmani et al., 2021). 
Η γνώση είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την εδραίωση μιας  περιβαλλοντικά 
υπεύθυνης συμπεριφοράς.  Είναι σημαντικό οι μαθητές να έχουν γνώση ώστε να μπορούν 
να λαμβάνουν αποφάσεις σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα.  Ωστόσο σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία η γνώση  από μόνη της δεν είναι αρκετή για να αλλάξει την περιβαλλοντική 
συμπεριφορά ενός ατόμου (Fattal, 2017; Syahmani et al., 2021).  Πέρα από τον επιστημονικό 
εγγραμματισμό πρέπει να καλλιεργηθούν δεξιότητες στους νέους όπως η  συστηματική 
σκέψη, η  ηθική και η κριτική σκέψη. 

STEAM και Πράσινη Εκπαίδευση 

Το STEAM είναι μια διεπιστημονική εκπαιδευτική προσέγγιση που συνδυάζει πέντε 
διαφορετικούς  κλάδους:  την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, την Τέχνη και τα 
Μαθηματικά. Εμπλέκει τρεις βασικούς στόχους: 
 -  Εφαρμογή των αρχών της διερευνητικής μάθησης, δημιουργία ερωτημάτων, αναζήτηση 
πληροφοριών, ομαδική διερεύνηση λύσεων, δημιουργικότητα που οδηγεί στην πρόταση 
μιας λύσης ή στην παραγωγή ενός προϊόντος, αλλά και αποδοχή της αποτυχίας ως μέρος της 
διαδικασίας μάθησης.  
-     Σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο, δηλαδή το παιδί να θέτει ή/και να απαντάει σε 
ερωτήματα που σχετίζονται με τη ζωή του και τον κόσμο στον οποίο ζει.  
 -   Καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (συνεργασία, αποτελεσματική χρήση της 
τεχνολογίας, επικοινωνία, προσωπική και κοινωνική υπευθυνότητα, επαγγελματικός 
προσανατολισμός)  (Perignat & Katz-Buonincontro, 2019). 
Η Dr Joan Bouza Koster στο βιβλίο της “Growing Artists”, που πρωτοεκδόθηκε το 1997, 
αναφέρει ότι οι τέχνες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη ενός παιδιού, καθώς 
συμβάλλουν στην πνευματική καλλιέργεια , τη συναισθηματική υγεία, την αισθητική 
αντίληψη , τη δημιουργικότητα και την αίσθηση της κοινότητας. Με άλλα λόγια οι Τέχνες 
είναι η πρώτη τους γλώσσα (Perignat & Katz-Buonincontro, 2019). Οι μαθητές που 
σπουδάζουν τις τέχνες διδάσκονται να βλέπουν με διαφορετικό τρόπο, να οραματίζονται, 
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να επιμένουν, να μαθαίνουν από τα λάθη τους, να έχουν κριτική σκέψη και να 
δικαιολογούν τις απόψεις τους. 
Το STEAM, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία μπορεί να βελτιώσει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις 
των μαθητών, την επίλυση προβλημάτων,  τις δεξιότητες κριτικής σκέψης και συνεργασίας, 
αλλά και να προωθήσει τη δημιουργική σκέψη, την καινοτομία και τη φαντασία 
(Anisimova et al., 2020; Huang, 2020). Η προσέγγιση STEAM μπορεί να παράγει ουσιαστική 
μάθηση για τους μαθητές μέσω της συστηματικής ενοποίησης των γνώσεων, των εννοιών, 
των δεξιοτήτων και των στάσεων που θα φέρουν τους μαθητές σε θέση να επιλύσουν 
καλύτερα τα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής παιδείας. 
Ο στόχος της μάθησης με βάση το STEAM  δεν είναι να στρέψει τους μαθητές σε μια 
καριέρα STEM, αλλά να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για 
να είναι επιτυχημένοι στο μέλλον,  προκειμένου να προσαρμοστούν σε ένα εξελισσόμενο και 
γρήγορο περιβάλλον (Syahmani et al., 2021). 
Η εκπαίδευση STEAM  ταιριάζει απόλυτα με την πράσινη εκπαίδευση καθώς έχει ως στόχο 
τον επιστημονικό εγγραμματισμό, την καλλιέργεια δραστηριοτήτων, αλλά και την δράση 
για λύση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου. Παρόλο που, σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία το STEAM, έχει αναφερθεί ότι βοηθά τους μαθητές να καλλιεργήσουν 
πολύτιμες δεξιότητες  που αντιστοιχούν στην  Πράσινη Εκπαίδευση, υπάρχουν ελάχιστες 
αναφορές για χρήση του STEAM για την διδασκαλία της πράσινης προσέγγισης (Perignat & 
Katz-Buonincontro, 2019; Syahmani et al., 2021). 
Προγράμματα όπως το GREEN EDU - Πράσινη εκπαίδευση για ένα βιώσιμο μέλλον 
(GREEN EDU- Green Education for a Sustainable future -PROJ. Nº 2019-1-PL01- KA201-
065695) μπορούν  να συμβάλλουν σημαντικά προς την προαναφερθείσα κατεύθυνση. 

Το πρόγραμμα Green Edu  

Το Green Edu χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους μαθητές να ασχοληθούν με καινοτόμους τομείς της 
επιστήμης, να τους βοηθήσει να αποκτήσουν γνώσεις και να καλλιεργήσουν δεξιότητες οι 
οποίες θα τους προετοιμάσουν για να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες του 21ου αιώνα. Στο 
πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα 
αναρτηθεί σε μια  διαδικτυακή πλατφόρμα.  Η πλατφόρμα  θα λειτουργεί ως αποθετήριο 
δραστηριοτήτων STEM με βάση την πράσινη προσέγγιση, εστιάζοντας στους τομείς της 
πράσινης χημείας, της πράσινης βιοτεχνολογίας και της βιώσιμης μηχανικής και 
ρομποτικής. Επιπλέον η πλατφόρμα θα ενσωματώσει micro-MOOC (Massive Open Online 
courses) - μια καινοτόμο προσέγγιση για τη δημιουργία ευέλικτων εξατομικευμένων 
διαδρομών διδασκαλίας / μάθησης. 
Το Green Edu δεν αναπτύσσει μόνο νέο εκπαιδευτικό υλικό, αλλά υποστηρίζει τους 
εκπαιδευτικούς σε όλη την Ευρώπη, ώστε να ενσωματώσουν τις αρχές της πράσινης 
εκπαίδευσης στη διδασκαλία τους, δημιουργώντας  ένα δίκτυο πράσινης εκπαίδευσης με 
στόχο την ανάπτυξη πράσινων εργαστηρίων σε σχολεία στην Ευρώπη και παρέχοντας 
υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς, εμπλέκοντας μαθητές και την ευρωπαϊκή κοινότητα, ώστε να 
προσεγγιστούν οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών μέχρι το 2030. 
Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται μια ενότητα STEAM με δραστηριότητες που 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος  Green Edu ( Arvaniti et al , 2021).  

Ενότητα  STEAM Βιοπλαστικά   

Μέθοδος 
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H ενότητα που παρουσιάζεται παρακάτω περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που 
αναπτύχθηκαν ως μέρος του προγράμματος Green Edu για το κομμάτι της εκπαίδευσης 
στην Πράσινη Χημεία. Συγκεκριμένα, η δραστηριότητα για τα Βιοπλαστικά 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της  διαθεματικής εβδομάδας διατροφής της Β τάξης του 
Δημοτικού του Δημοτικού σχολείου του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια και διδάχθηκε 
συνολικά  σε  81 μαθητές.  
Καθώς η  πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς 
παγκοσμίως, οι δραστηριότητες που είχαν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν μέσα στην 
τάξη έπρεπε να μεταφερθούν  σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον σε συνεργασία και με τους 
γονείς των μαθητών. Μετά από συνεννόηση λοιπόν ανάμεσα στους δασκάλους και τους 
εισηγητές STEM, ορίστηκαν τα διαδικτυακά μαθήματα και ενημερώθηκαν οι μαθητές για τα 
υλικά που έπρεπε να συγκεντρώσουν πριν το μάθημα. Με την εμπλοκή όλων των παραπάνω 
πραγματοποιήθηκαν τα αντίστοιχα μαθήματα που περιλάμβαναν παρουσίαση σε  power 
point και πειραματική διαδικασία.    
Στο πλαίσιο της ενότητας για το γάλα και τα προϊόντα τα οποία μπορούμε να παράγουμε 
από αυτό, έγινε η παρέμβαση της ενότητας των πλαστικών. Οι διαφάνειες του μαθήματος 
περιείχαν πληροφορίες για τον ορισμό των βιοπλαστικών, το γάλα και την κύρια πρωτεΐνη 
του την καζεΐνη, το “ατύχημα” που οδήγησε στην εύρεση της ιδιότητας της καζεΐνης, 
οδηγίες για το πείραμα, αλλά και σύνδεση με τα προβλήματα που προκαλούν στο 
περιβάλλον τα πλαστικά ώστε να τονίσουμε και την χρησιμότητα των βιοπλαστικών.  

 

 
Εικόνα 1: Εικόνες από τη δραστηριότητα βιοπλαστικό από γάλα 

 
Στόχοι της ενότητας ήταν η καλλιέργεια δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον επιστημονικό 
εγγραματισμό η καλλιέργεια της διερευνητικής μάθησης και της δημιουργικότητας, αλλά 
και η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης.  Έτσι χρησιμοποιήθηκαν και 
εξηγήθηκαν όσο πιο απλά γινόταν, οι επιστημονικοί όροι που ήταν απαραίτητοι για την 
δραστηριότητα, ενώ ωθήσαμε τους μαθητές να κάνουν μια υπόθεση, να την εξετάσουν μέσω 
του πειράματος, να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα τους και στη συνέχεια να τα 
μοιραστούν μαζί μας και με την υπόλοιπη τάξη.  Τέλος, τους παρουσιάσαμε τα προβλήματα 
που προκύπτουν από την χρήση των πλαστικών με πραγματικά νούμερα και επιστημονικά 
δεδομένα, κάνοντας την σύνδεση της καθημερινής ζωής με το περιβάλλον και 
ευαισθητοποιώντας τους απέναντι στην προστασία του. 
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Η ενότητα αξιολογήθηκε περιγραφικά από ομάδα  6  εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση έγινε με 
βάση τα κριτήρια του εκπαιδευτικού περιεχομένου , της  ηλικιακής καταλληλόλητας, της 
ευκολίας στην προσαρμογή διαδικτυακά , της ασφάλειας και του κόστους των υλικών.  
Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από ομάδα συζήτησης η οποία έλαβε μέρος διαδικτυακά μετά το 
πέρας της ενότητας.  Στην ομάδα συζήτησης πήραν μέρος οι εκπαιδευτικοί των τάξεων στις 
οποίες έγινε η ενότητα, καθώς και  3 εκπαιδευτές STEM . Όλοι οι συμμετέχοντες 
συμφώνησαν ότι η ενότητα ήταν κατάλληλη για την τάξη  της Β Δημοτικού και ότι η 
δραστηριότητα της κατασκευής στολιδιών από γάλα καλλιέργησε τη δημιουργικότητα και 
ενίσχυσε  την φυσική περιέργεια των μικρών μαθητών για πειραματισμό. Επιπλέον, η 
σύνδεση με την καθημερινή ζωή ενίσχυσε την κριτική σκέψη των μαθητών ως προς τη σωστή 
χρήση των πλαστικών. Όλοι οι συμμετέχοντες στην συζήτηση συμφώνησαν ότι η ενότητα 
πρέπει να δοκιμαστεί και μέσα στην φυσική τάξη, επειδή παρόλο που η πειραματική 
διαδικασία είναι απλή και ασφαλής, η παρουσία ενός ενήλικά κατά την εκτέλεση του 
πειράματος είναι απαραίτητη.  
 
Περιγραφή ενότητας  
Αρχικά έγινε μια εισαγωγή στους μαθητές για τα πλαστικά και την σημασία τους για την 
ζωή μας. Μιλήσαμε για τις συσκευασίες και τα διαφορετικά είδη πλαστικών συσκευασιών 
που μπορούμε να βρούμε στο σπίτι μας. Έπειτα έγινε εισαγωγή στην έννοια του πολυμερούς 
με απλές εικόνες και ένα παιχνίδι ρόλων, όπου κάθε μαθητής αποτελούσε ένα  μονομερές.  
Η εισαγωγή ορθών επιστημονικών όρων από μικρή ηλικία είναι σημαντική καθώς βελτιώνει 
το λεξιλόγιο των μαθητών και βοηθάει στον επιστημονικό εγγραμματισμό. 
Στο επόμενο μέρος εισάγαμε τους μαθητές στα Βιοπλαστικά.  Τα Βιοπλαστικά είναι 
πλαστικά που παράγονται από ανακυκλώσιμους πόρους ή αυτά που μπορούν να 
διασπαστούν από μικροοργανισμούς και να δώσουν στο περιβάλλον θρεπτικά συστατικά. 
Έχουν τις ίδιες ιδιότητες με τα συμβατικά πλαστικά, αλλά με το πρόσθετο όφελος ότι είναι 
δυνητικά πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Βιοπλαστικά μπορούν να δημιουργηθούν από 
καλαμπόκι, πατάτες και ακόμη και από γάλα. 
Το γάλα αποτελείται από: νερό, λίπος, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, ένζυμα, άλατα και 
βιταμίνες.  Μια βασική πρωτεΐνη του γάλακτος είναι η καζεΐνη στην οποία οφείλεται το 
λευκό του χρώμα. Το πλαστικό καζεΐνης είναι το δεύτερο πλαστικό που εφευρέθηκε και 
παράγεται από φυτικό υλικό, μετά από το πλαστικό από κυτταρίνη (Brother, 1940). 
Έγινε αναφορά στην ιστορία της γάτας του Σπίτελερ η οποία οδήγησε τυχαία στην 
ανακάλυψη της ιδιότητας που έχει η καζεΐνη όταν έρχεται σε επαφή με το ξύδι. Η 
απρόσεκτη γάτα έριξε από τον πάγκο του εργαστηρίου ένα μπουκάλι με ξύδι το οποίο 
κατέληξε στο μπολ με το γάλα της και το επόμενο πρωί ο Σπίτελερ παρατήρησε πως το γάλα 
είχε στερεοποιηθεί σε ένα σκληρό υλικό που θύμιζε πλαστικό. Συνειδητοποίησε λοιπόν πως 
το ξύδι είχε μεταμορφώσει την  καζεΐνη αλλάζοντας το σχήμα της σε σχήμα όμοιο με το 
σχήμα των πλαστικών. Αυτό είναι το φαινόμενο του πολυμερισμού και σε αυτό 
βασιστήκαμε για την πειραματική μας διαδικασία στο επόμενο βήμα. 
Χρησιμοποιώντας γάλα (200 ml ελαφρώς ζεσταμένο ή σε θερμοκρασία δωματίου), ξύδι και 
τούλι, λεπτό ύφασμα, σουρωτήρι ή διηθητικό χαρτί για να στραγγίσουμε το μείγμα μας, 
φτιάξαμε πλαστικό από γάλα το οποίο μπορούσαμε να πλάσουμε σε ό,τι σχήμα θέλαμε 
μέχρι να στεγνώσει (Moyer & Everett, 2013).  
Διαδικασία :  
1. Φέρνουμε το γάλα σε θερμοκρασία δωματίου 
2. Ρίχνουμε μέσα 1-2 κουταλιές της σούπας ξύδι και βλέπουμε να σχηματίζεται μια λευκή 
κολλώδης ουσία (καζεΐνη) 
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3. Σουρώνουμε το γάλα  
4. Ρίχνουμε μέσα λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής (προαιρετικό)  
4. Το πλάθουμε σε ό,τι σχήμα θέλουμε ή το τοποθετούμε σε καλούπια  
5. Το αφήνουμε να στεγνώσει 
Τέλος, κάναμε την σύνδεση με την καθημερινή ζωή και τα προβλήματα που προκύπτουν 
από την αμέριστη χρήση πλαστικών ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές για το 
περιβάλλον και να τους παρέχουμε τις απαραίτητες γνώσεις. Όλο το πλαστικό που έχει 
παραχθεί ποτέ βρίσκεται ακόμα σε κάποια μορφή πάνω στον πλανήτη. Η πλαστική 
ρύπανση βρίσκεται παντού: από τον οργανισμό μας μέσω της τροφικής αλυσίδας, μέχρι τις 
πιο απόμακρες παραλίες και ακατοίκητα νησιά. Όμως ο πλανήτης μας δεν είναι μίας 
χρήσης! Περίπου 4,8 – 12,7 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού καταλήγουν κάθε χρόνο στους 
ωκεανούς μας, ενώ στη Μεσόγειο επιπλέουν 1.455 τόνοι πλαστικού (Braun & Traore, 2015; 
Xanthos & Walker, 2017). Στην Ελλάδα από τους 180.000 – 300.000 τόνους πλαστικής 
συσκευασίας που παράγονται ετησίως, μόνο ένα μικρό ποσοστό ανακυκλώνεται. Το 
υπόλοιπο καταλήγει στις χωματερές, τις πόλεις και τις θάλασσές μας. Το πλαστικό σκοτώνει 
θαλάσσια ζώα, επιδρά αρνητικά στα θαλάσσια οικοσυστήματα και εισέρχεται στην τροφική 
αλυσίδα, ενώ πιθανότατα καταλήγει και στο πιάτο μας. Στο επόμενο μέρος της ενότητας 
καθώς πλησίαζαν οι γιορτές των Χριστουγέννων,  κάναμε αναφορά στα πολλά πλαστικά 
στολίδια που χρησιμοποιούμε και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον, σε 
συνέχεια της ενότητας με τα Βιοπλαστικά. Μετά το τέλος της ιστορίας δώσαμε το πλαίσιο 
στα παιδιά ότι ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με την ζαβολιάρα γάτα θα φτιάξουμε 
στολίδια από γάλα για το χριστουγεννιάτικο δέντρο.  

Συμπεράσματα 

Η ενότητα STEAM Βιοπλαστικά αποτελεί κομμάτι των ενοτήτων του προγράμματος 
Erasmus+ Green Edu.  Στόχος του προγράμματος Green Edu είναι να αναδείξει την 
αλληλένδετη σχέση του STEAM και της πράσινης εκπαίδευσης και να δημιουργήσει μια 
κοινότητα για την πράσινη εκπαίδευση στην Ευρώπη. Η ενότητα Βιοπλαστικά  υλοποιήθηκε  
διαδικτυακά, καθώς οι συνθήκες της πανδημίας δεν επέτρεψαν την δια ζώσης διδασκαλία, 
σε 81 συνολικά μαθητές Β Δημοτικού. Στόχο της ενότητας αποτελούσε η καλλιέργεια 
δεξιοτήτων επιστημονικού εγγραμματισμού , δηλαδή οι μαθητές να μάθουν  για τη δομή 
των πλαστικών  και να χρησιμοποιούν λέξεις, όπως πολυμερές και βιοπλαστικό. Επιπλέον 
στόχος την ενότητας ήταν η καλλιέργεια δεξιοτήτων διερευνητικής μάθησης , δηλαδή οι 
μαθητές να θέτουν ερωτήσεις και να ακολουθούν την επιστημονική μέθοδο.  Στόχο όμως 
αποτέλεσε και η καλλιέργεια την δημιουργικότητας, αλλά και η περιβαλλοντική συνείδηση 
μέσα από την σύνδεση με την καθημερινή ζωή και τα προβλήματα που προκύπτουν από την 
αμέριστη χρήση πλαστικών. 
Η ενότητα είναι κατάλληλη για μαθητές Β Δημοτικού.  Προάγει την κριτική σκέψη και τη 
δημιουργικότητα και συνδέει την επιστήμη με την καθημερινή ζωή.  Τα υλικά για τη 
δραστηριότητα είναι απλά και  με μικρό κόστος.  Η δραστηριότητα όμως πρέπει να 
δοκιμαστεί και στην φυσική τάξη, καθώς η συνεργασία μεταξύ των μαθητών και η 
καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη αποτελούν σημαντικά στοιχεία.  
Συμπερασματικά η μεθοδολογία STEAM αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την πράσινη 
εκπαίδευση.  Δραστηριότητες STEAM όπως αυτές που παρουσιάζονται στο πρόγραμμα 
Εrasmus  + Green Edu μπορούν  να αποτελέσουν σημείο αναφοράς και έναυσμα για την 
ενίσχυση και υιοθέτηση πράσινων - βιώσιμων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση. Έτσι, οι 
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μαθητές θα έχουν αυθεντικές και καινοτόμες εμπειρίες μάθησης και οι εν ενεργεία και 
μελλοντικοί  εκπαιδευτικοί θα έχουν χρήσιμα εργαλεία για την εκπαιδευτική τους τάξη. 
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2 Διευθύντρια Γυμνασίου Σκύδρας  Β 
και 

Εκπαιδεύτρια ΚΔΑΠ, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ρομποτικής Γ 

Περίληψη 

Το «Γκολ στον Κορονοϊό», αφορά σε μελέτη περίπτωσης, η οποία είχε ως σημείο αναφοράς καινοτόμο  
πρόγραμμα για ανάπτυξη εξαποστάσεως διαφοροποιημένης προπονητικής σε  παιδιά Κ8-Κ12 και στους 
γονείς τους, σε συνδυασμό με διαχείριση  ψυχολογικών σταδίων εξέλιξης μιας κατάστασης 
αποκλεισμού/απώλειας /θυμού/διαπραγμάτευσης, όπως αυτής της καθημερινότητας λόγω κορονοϊού.   

Σκοπός του προγράμματος ήταν η αντιμετώπιση των επιπτώσεων του  κορονοϊού, στο πλαίσιο 
άσκησης  προπονητικής με τη μέθοδο STEM/STEAM/ STREAMF1.  

Ομάδα στόχου αποτέλεσαν  γονείς και παιδιά, 60 άτομα, από την Ακαδημία Ακρωτηρίου Χανίων  και 
την Πέλλα.  

Αξιοποιήθηκαν επιστημονικά και εκπαιδευτικά μέσα κι εργαλεία για από απόσταση 
διαφοροποιημένη προπονητική, όπως πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης για σύγχρονη και ασύγχρονη 
επικοινωνία  (zoom), παρουσιάσεις power point, πρωτότυπα βίντεο,  νοητική εξάσκηση κι εμψυχωτικές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη θεματική ποδοσφαίρου, ερωτηματολόγια.  

Το  πρόγραμμα  σχεδιάστηκε και συντονίστηκε  με   αξιοποίηση  επιστημονικών πόρων και 
συνεργασιών από τον χώρο της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής, της διατροφολογίας, της επιστήμης, της 
τέχνης, της προπονητικής ποδοσφαίρου, της φυσικής αγωγής και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. 

Λέξεις κλειδιά: STEM/STEAM/ STREAMF, παιδαγωγική του Ελεύθερου Xρόνου, μετανεωτερικότητα, 
Γκολ στον Κορονοϊό 

Abstract 

"Goal to Covid-19" concerns a case study, which had as  reference an innovative programme for the 
development of remote differentiated training in children U8-U12 and their parents, in combination 
with management of psychological stages of development of a situation of 
exclusion/loss/anger/negotiation, such as that of everyday life due to Covid-19. The aim of the 
programme was to address the effects of Covid-19 in the context of a TRAINING exercise using the 
STEM/STEAM/ STREAMF method. The target group consisted of parents and children, a total of 60 
people, from the Academy of Akrotiri Chania and Pella. Scientific and educational means and tools 
have been used for remote differentiated training, such as a videoconferencing platform for modern and 
asynchronous communication (zoom), power point presentations, original videos, mental training and 
inspiring educational activities in football theme, questionnaires. The program was designed and 

 
1 Science Technology Education Mathematics / Science Technology Education Art Mathematics/ 
Science Technology Robotics Education Art Mathematics Football (STEM/ STEAM/STREAMF). 
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coordinated using scientific resources and collaborations from the field of psychology, pedagogy, 
nutrition, science, art, football coaching, physical education and educational planning. 
 
Keywords: STEM/STEAM/ STREAMF, Free Time pedagogy, postmodernity, Goal to Covid-19 
 

Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο συνιστά το θεωρητικό πλαίσιο της 
μελέτης περίπτωσης αναφοράς μας  μέσα από τη στήριξη σε σχετική βιβλιογραφική έρευνα. 
Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται εννοιολογικές προσεγγίσεις και τεκμηριώσεις που συνδέονται 
με τη μέθοδο STEAM / STREAMF και τον καθοριστικής σημασίας ρόλο που καλείται να 
διαδραματίζει στη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα που προκύπτει από το μετανεωτερικό 
σχολείο. Παράλληλα γίνεται η διασύνδεση της μεθόδου με την παιδαγωγική του Ελεύθερου 
Χρόνου, τη μετανεωτερική ιδεολογία και τη σύνδεσή της με την υποκειμενικότητα, καθώς 
και με τη διαφοροποιημένη μάθηση, στο πλαίσιο ανάδυσης μιας νέας σχολικής κουλτούρας, 
που αφορά στην αλλαγή του ρόλου του σχολείου. Η προαναφερόμενη αλλαγή αναμένεται 
να ενσωματώνει στη σχολική πραγματικότητα τις τάσεις αυτονομίας και αυτοοργάνωσης 
του σχολείου ως μια προσπάθεια ικανοποίησης των αναγκών της μετανεωτερικής κοινωνίας 
που ζούμε. Επίσης στο πρώτο μέρος μνημονεύονται τα στάδια της διαχείρισης πένθους-
απώλειας ως ψυχολογική πρόταση διαχείρισης από την ομάδα στόχου της μελέτης, της 
απώλειας της κανονικότητας του βίου της εξαιτίας του covid-19. 

Το δεύτερο μέρος της μελέτης μας φιλοξενεί αντιπροσωπευτικό δείγμα  στοιχείων από όσα  
συνέθεσαν το καινοτόμο πρόγραμμα «Γκολ στον Κορονοϊό», τα στάδια υλοποίησής του και 
τεκμήρια της επιδραστικότητας που αυτό είχε. Το πρόγραμμα αφορούσε στην ανάπτυξη 
εξαποστάσεως διαφοροποιημένης προπονητικής, σε συνδυασμό με τη διαχείριση  των 
ψυχολογικών σταδίων εξέλιξης μιας κατάστασης αποκλεισμού/απώλειας 
/θυμού/διαπραγμάτευσης/θλίψης,  όπως αυτής της βίωσης μιας παράδοξης 
καθημερινότητας λόγω κορονοϊού. Το πρόγραμμα είναι σπονδυλωτό και αναπτύχθηκε  σε 
εβδομαδιαίους κύκλους παρεμβάσεων, καθένας από τους οποίους περιελάμβανε,  

Α. Επικοινωνία μέσω  αποστολής ενημερωτικού σημειώματος (power point), με 
ηλεκτρονική αλληλογραφία/email -και υπενθύμιση μέσω viber-  στους γονείς παιδιών 
ηλικιακής κατηγορίας  Κ8-Κ12.  

Β. Σύγχρονη επικοινωνία/τηλεδιάσκεψη. Σε αυτήν συμμετείχαν γονείς και ανήλικοι 
παίκτες. Το περιεχόμενο της ήταν πλήρως καθορισμένο και περιελάμβανε συζήτηση μεταξύ 
των παιδιών, -με δυνατότητα παρέμβασης και των γονέων- σε θέματα διαχείρισης της 
καθημερινότητάς τους, των τεχνημάτων που προέκυπταν από τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες του προγράμματος, των επιδόσεών τους στην κατ΄οίκον προπονητική, του 
διατροφικού προγράμματος που ακολούθησαν. Το ύφος των συζητήσεων ήταν  ευχάριστο 
σε εφαρμογή αρχών της παιδαγωγικής του Ελεύθερου Χρόνου.  

Μέρος πρώτο. Θεωρητική τεκμηρίωση. 

Στην κατεύθυνση ενίσχυσης του μαθησιακού αποτελέσματος -μέσα από τη βελτιστοποίηση 
της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης- μιας διδακτικής παρέμβασης ή και σειράς διδακτικών 
παρεμβάσεων, η φέρουσα δυναμική της μεθόδου STEAM / STREAMF την καθιστά  
καθοριστικής σημασίας μεθοδολογικό εργαλείο, το οποίο ανταποκρίνεται στο πνεύμα των 
απαιτήσεων του μετανεωτερικού σχολείου.  
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Ειδικότερα, ενώ στο νεωτερικό σχολείο η μάθηση αφορά σε μετάδοση γνώσεων 
κατακερματισμένων πεδίων βάσει συγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος με 
προσδιορισμένες και κατευθυνόμενες διαδικασίες από την πολιτεία, στο μετανεωτερικό 
σχολείο και στο πλαίσιο νέας  τάσης αναδιοργάνωσής του, δίνεται η δυνατότητα 
πραγματοποίησης πρακτικών και διαδικασιών αυτοοργάνωσής του μέσα από αναζήτηση 
νέων εργαλείων και μορφών παρέμβασης κατά την ανάπτυξη εκπαιδευτικού έργου με 
σχετική παιδαγωγική και διδακτική ελευθερία (Κοσσυβάκη, 1993, 2003).  Στην εύστοχη 
παρομοίωση της Φωτεινής Κοσσυβάκη του πνεύματος της Νεωτερικής Παιδαγωγικής με το 
πνεύμα του Προμηθέα σύμφωνα με το οποίο «όλα μπορούν να προκατασκευαστούν, να 
προβλεφθούν και να εφαρμοστούν με ακρίβεια…με εξωτερικές καθοδηγητικές παρεμβάσεις», 
παρατίθεται σε αντιδιαστολή το πνεύμα  της Μετανεωτερικής Προοδευτικής Παιδαγωγικής, 
σύμφωνο με το πνεύμα του Σίσυφου, που «αγκαλιάζει» τις διαφοροποιημένες ανά 
εκπαιδευτή κι εκπαιδευόμενο προσπάθειες -συχνά αποτυχημένες- μέσα σε πνεύμα 
ελευθερίας. Το σύγχρονο σχολικό όραμα περικλείει και δίνει χώρο προσωπικής και 
κοινωνικής αφύπνισης τόσο αναφορικά με τον κόσμο που υπάρχει, όσο και με τον κόσμο 
που έρχεται, θέτοντας στο κέντρο της εκπαιδευτικής πράξης την ολότητα του υποκειμένου. 
Στόχος πάντα είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του υποκειμένου μέσα από 
δραστηριότητες που προκαλούν το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενο σε πολλαπλά επίπεδα. 
Κοινός τόπος της μεθόδου STEAM με τον ρόλο του μετανεωτερικού σχολείου είναι ο 
κοινωνικοποιητικός μηχανισμός που υπηρετεί η μέθοδος και υπηρετείται ο ρόλος, ο οποίος 
μηχανισμός περιλαμβάνει συγχώνευση της καθημερινότητας με την επιστήμη, 
αλληλεπιδράσεις, ανταλλαγές, συνέργειες μεταξύ επιστημονικών πεδίων, αξιών, 
υποπολιτισμών,  εθνών (Wiater, 1990; Μπρούζος, 1995; Κοσσυβάκη, 2002, 2003).  

Προσδοκάται τα ανωτέρω να διαμορφώνουν ένα περιβάλλον δημιουργικής και 
ευχάριστης μαθησιακής διαδικασίας, γι αυτό και η  παιδαγωγική του Ελεύθερου Χρόνου 
συνιστά το κατάλληλο  θεωρητικό πλαίσιο και ομπρέλα  παιδαγωγικής αντίδρασης σε 
μεταβαλλόμενες κοινωνικές πραγματικότητες, όπως αυτή του κορονοϊού.  Δίνει τη 
δυνατότητα στους αποδέκτες της  -όπως  τα μέλη της ομάδας στόχου της μελέτης- να 
βοηθηθούν στην προσαρμογή τους «σε διαφορετικούς ρυθμούς καθημερινότητας, σε διαφορετικά 
πρότυπα χρόνου μέσα από την άσκηση σε τύπους δυναμικής διασύνδεσης τομέων της ζωής και 
διαφορετικών συστημάτων αναφοράς» (Freericks, 1996). Ταυτόχρονα μέσα από προσεγγίσεις 
που διέπονται από τη συγκεκριμένη παιδαγωγική, προετοιμάζονται οι εκπαιδευόμενοι  να 
διαχειρίζονται τις εκάστοτε αλλαγές, τις επιλογές και την αβεβαιότητα, όταν βρεθούν στον 
άγνωστο κόσμο που τους επιφυλάσσει το αύριο (Ματσαγγούρας & Χατζηγεωργίου, 2009), 
ορμώμενοι από εσωτερικά κίνητρα, αβίαστα, μέσα από αυτοδιάθεση. Ένας από τους 
τρόπους που γίνεται αυτό εφικτό είναι ο   εμπλουτισμός των  ερμηνευτικών κωδίκων των  
εκπαιδευόμενων,  στην κατεύθυνση  ενίσχυσης  της αυτοεκτίμησης και του αυτοσεβασμού 
τους, όπως επίσης και αναγνώρισης κι εκτίμησης καθενός από τους πολύτιμους Άλλους 
(Goleman, 2006). «Το άτομο γίνεται αυτό που του ταιριάζει»  (Maslow, 1954) και συγχρόνως αυτό 
του να ανήκει σε μία ομάδα. Σημαντική είναι η συνεισφορά της παιδαγωγικής του 
Ελεύθερου Χρόνου στην καλλιέργεια δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας και 
διαχείρισης συγκρουσιακών θέσεων/απόψεων, με ειρήνη,  στο «τραπέζι του διαλόγου».  

Παρότι η μελέτη περίπτωσης αναφοράς μας δεν ανήκει στην τυπική εκπαίδευση, αλλά στη 
μη τυπική, εντούτοις όλες οι παιδαγωγικές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν είχαν 
προηγουμένως ενσωματώσει σύγχρονες διδακτικές αρχές, όπως είναι η αρχή της 
ψυχολογικής αποδοχής και στήριξης της παιδικής φύσης, η αρχή της αυτενεργού 
συμμετοχής μέσα από διαδικασίες αλληλεπίδρασης των παιδιών με τον εκπαιδευτή τους και 
μεταξύ τους –δίχως εξωτερική επιβολή-, η αρχή της εποπτείας μέσα από την ικανοποίηση 
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της ανάγκης του παιδιού για άμεση εποπτεία των καταστάσεων που βίωνε και την 
απόκτηση εσωτερικής αντίληψης αυτών, η αρχή της διαφοροποίησης μέσω σχημάτων 
διαφοροποιημένης μαθησιακής  παρέμβασης πλήρως εναρμονισμένης με τις ανάγκες και τις 
δυνατότητες των μαθητών, η  αρχή της διαθεματικής προσέγγισης, αφού οι διαθεματικές 
ενότητες που απασχόλησαν την ομάδα των παιδιών επιλέχθηκαν από τον κύκλο των 
ενδιαφερόντων τους και οργανώθηκαν με βάση τις αντιληπτικές ικανότητές τους 
(Κοσσυβάκη, 1993; Ματσαγγούρας, 2007).  

Οι ανωτέρω διδακτικές αρχές διέπουν -και γι’ αυτόν τον λόγο συνηγορούν- στην 
αξιοποίηση της εκπαίδευσης STEM ως μεθοδολογικό εργαλείο παιδαγωγικής, σε 
καταστάσεις όπου ζητείται να δίνεται έμφαση στην εφαρμογή της γνώσης σε πραγματικά-
αυθεντικά προβλήματα μέσω της ταυτόχρονης ενεργοποίησης συγκλίνουσας και 
αποκλίνουσας σκέψης. Δηλαδή, όταν απαιτείται  να αξιοποιείται  η λειτουργία της κριτικής 
σκέψης κατά την επίλυση προβλημάτων και συγχρόνως της δημιουργικότητας, -η οποία 
είναι σημαντική για κάθε είδους ανάπτυξη-. Σημειώνεται ότι καταδεικνύεται η  ανάγκη να 
βρεθούν στρατηγικές έμπνευσης και έκθεσης των μαθητών για την παρακολούθηση  
μαθημάτων μέσω  STEM, καθώς  και να ληφθεί μέριμνα για θεσμοθετημένη ένταξη 
εφαρμογής τέτοιων στρατηγικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα 
θέματα STEM έχουν χρήσιμη εφαρμογή σε διάφορους τομείς (Crettaz von Roten, Moeschler, 
2007; Faruk, 2013;  Recayi et al., 2012). 

Κατά τον σχεδιασμό της  παρούσας μελέτης,  έλαβαν  υπόψη οι συγγραφείς ότι στις ημέρες 
μας η  εκπαιδευτική κοινότητα συμφωνεί πως ο βαθμός αποτελεσματικότητας της μάθησης 
ενισχύεται, όταν προκύπτει μαθησιακό αποτέλεσμα μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες. 
Ειδικότερα, ακολούθησαν πρακτικές πολλών επιστημόνων, οι οποίοι, κατά την 
εκπαιδευτική διαδικασία (education), έχουν θέσει σε εφαρμογή κονστρουκτιβιστικές 
πρακτικές τάξης  που βάζουν τους μαθητές σε καταστάσεις στις οποίες πρέπει να θέτουν  
υποθέσεις,  να συλλέγουν δεδομένα και να προσδιορίζουν εκείνα τα  δεδομένα που οδηγούν 
στη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος ή συμμετοχής σε κάποιο είδος ρεαλιστικής 
ανάλυσης ή διερεύνησης (science) (Barrows, 1985; Williams, 1993). Τα ανωτέρω τίθενται σε 
συλλογιστική, βάσει υποθέσεων (case-based reasoning/ CBR). Παρέχεται ένα μαθησιακό 
μοντέλο που συνίσταται  από καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων, το οποίο εντέλει οδηγεί 
σε προτάσεις σχετικά με την εκπαίδευση που παρέχεται, σύμφωνα με εκπαιδευτικές θεωρίες 
και μεθοδολογίες.  Η έρευνα έδειξε  ότι οι μαθητές που συμμετέχουν σε αυτού του είδους τις 
μαθησιακές προσεγγίσεις κινητοποιούνται ισχυρά ως προς τη μάθηση και ταυτόχρονα 
οδηγούνται σε μαθησιακές εμπειρίες άμεσα χρηστικές. Επίσης, παράλληλα καλλιεργούν  
καλύτερα δεξιότητες σκέψης κι επικοινωνίας,  υψηλότερου βαθμού κι επιπέδου, σε σύγκριση 
με άλλες μαθησιακές διαδικασίες (Blumenfeld et al., 1991; Hmelo, 1995; Ξανθάκου και 
Καΐλα, 2002).  Στη συγκεκριμένη  κατηγορία μάθησης εμπίπτουν οι μαθησιακές καταστάσεις 
που έχουν ως βάση  προβλήματα (problem-based learning/PBL).  

Επιπρόσθετα, τα  υπολογιστικά/τεχνολογικά μαθησιακά αφηγήματα παρέχουν, μέσω της 
τεχνολογίας (technology), τη δυνατότητα εμπλοκής σε  δραστηριότητες συλλογισμού, 
πρόσβασης στη γνώση, πρόσβασης σε παλιές εμπειρίες (περιπτώσεις)  εντάσσοντας τη χρήση 
παλαιών εμπειριών στην ανωτέρω συλλογιστική, προτείνοντας κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τα υλικά που χρειάζονται, τους πόρους, τα είδη προβληματισμού που θα 
προάγουν την κατάκτηση γνώσης και θα προωθήσουν τη μεταφορά της, τις ιδιότητες των 
προς διερεύνηση  προβλημάτων, καθώς και ιδιότητες του περιβάλλοντος στο οποίο 
επιλύονται τα προβλήματα (π.χ. ανατροφοδότησης) (Schank et al., 1993).  Οι δύο οπτικές 
στις μαθησιακές προσεγγίσεις αλληλοσυμπληρώνονται και μαζί παρέχουν ένα ισχυρό 
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θεμέλιο για την εκπαιδευτική πρακτική στο πλαίσιο της επικρατούσας μαθησιακής θεωρίας, 
δηλαδή του κονστρουκτιβισμού.  

Ένα επιπλέον σημείο αναφοράς στο οποίο ανταμώνει η μέθοδος STEM με τις λοιπές 
φιλοσοφικές και παιδαγωγικές επικλίσεις των συγγραφέων του παρόντος κειμένου είναι η 
συνεργατικότητα. Η διαχείριση  μιας εργασίας μέσω συνέργειας είναι βασική πτυχή μιας 
επιτυχημένης επίλυσης  προβλήματος (Roschelle & Teasley, 1995). Ο Sonnenburg (2004) 
υποστηρίζει ότι οι συνεργατικές ομάδες θα επιτελούν μια ουσιαστική πτυχή αυτού του 
δημιουργικού έργου στο μέλλον. Η συνεργατική δημιουργικότητα, λοιπόν, είναι μια 
σχετικά νέα εστίαση της επιστημονικής έρευνας, αλλά πολύ σημαντική (Sawyer & DeZutter, 
2009). Η μέχρι σήμερα έρευνα έχει ρίξει φως σε δύο τομείς της συνεργατικής 
δημιουργικότητας: τη δυναμική της ομάδας και  τις  τοπικές πρακτικές. Οι ερευνητές έχουν 
εντοπίσει τοπικές πρακτικές στην τάξη που φέρουν τη συνεργατική δημιουργικότητα. Οι 
πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν γλωσσικό παιχνίδι, συλλογισμός, τραγούδι, χιούμορ, 
ηθοποιία και παιχνίδια ρόλων (Fernández-Cárdenas, 2008). Αυτές οι πρακτικές 
χρησιμεύουν για να ανοίξουν ένα χώρο για όλους τους μαθητές να συμμετάσχουν και να 
προσφέρουν ιδέες για μάθηση. Η συνεργατική δημιουργικότητα περιλαμβάνει επίσης 
πρακτικές όπως ο σχεδιασμός από κοινού, η ανταλλαγή απόψεων, ενσωματώνοντας ο ένας 
τις ιδέες του άλλου, υποστηρίζοντας τις ιδέες, τις διαπραγματεύσεις και το συντονισμό των 
απόψεων και αναζητώντας συμφωνία για τα σημεία συζήτησης (Rojas et al,2008). Αξίζει να 
σημειώσουμε ότι η μελέτη περίπτωσης της παρούσας αναφοράς μας απαντά κι εφαρμόζει το 
σύνολο των προαναφερόμενων πρακτικών. 

Στη μέθοδο STEM συχνά εμπεριέχεται και η Τέχνη (ART) ανάγοντας τη μέθοδο σε 
STEAM. Η Τέχνη έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα ως διαμεσολαβητής σε επιστημονικά 
θέματα, κοινωνιολογικές μελέτες για τις πολιτιστικές πρακτικές, καθώς μπορεί γενικά να 
ευνοήσει ένα έναυσμα για την κατανόηση επιστημονικών θεμάτων και διαδικασιών  
συμμετοχής και διαλόγου. Αξιοσημείωτη είναι η διαπίστωση ότι οι σχέσεις μεταξύ 
καλλιτεχνών και επιστημόνων συχνά χαρακτηρίζεται από «παρεξήγηση», όπως επεσήμανε ο 
Jean-Marc Lévy-Leblond (2004). Ο  τελευταίος βλέπει ένα «κοινό φιλοσοφικό υπόβαθρο» μεταξύ 
των δύο τομέων και θεωρεί ότι η επιστήμη, μέσω της τέχνης, «εξανθρωπίζεται» και «εισέρχεται 
στον κόσμο του  πολιτισμού», με την ευρεία έννοια. Αλλά υπάρχει μία διαφορά, σύμφωνα με 
τον ίδιο, μεταξύ της ομαδικής εργασίας των επιστημόνων, που γενικά υποστηρίζεται από 
επιστημονικές αρχές και πλαίσια, σε σχέση με  τις πιο μοναχικές, συχνά αμφισβητήσιμες, 
των καλλιτεχνών. Ο πληθυντικός χαρακτηρίζει την πλευρά των επιστημόνων και ο ενικός 
πρώτου προσώπου την άλλη πλευρά. Αυτό σπάνια αποτελεί αφορμή για διάλογο μεταξύ 
επιστήμης και τέχνης, συχνότερα δε για "αντιπαράθεση". Η εμπειρία δείχνει ότι ο 
μεγαλύτερος αντίκτυπος είναι στη δημιουργία νέας τέχνης, παρά να μετατοπιστεί η 
επιστήμη από τους τρέχοντες τρόπους εργασίας" . 

Κινητήριος δύναμη της παραγωγής και λειτουργίας της Τέχνης είναι η δημιουργικότητα. 
Εθνικά τεχνολογικά πρότυπα προηγμένων επιστημονικά χωρών συμπεριλαμβάνουν ρητά 
τη δημιουργικότητα ως επιθυμητό μαθησιακό αποτέλεσμα για τους μαθητές (International 
Society of Technology in Education, 2007). Αυτό αποδίδεται στην ανάγκη αντιμετώπισης 
ολοένα και πιο σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων μέσω της καινοτομίας. Παράλληλα, 
φαίνεται ότι για δημιουργικές λύσεις στο πεδίο της επίλυσης ενός προβλήματος,  η 
διαφωνία και η σύγκρουση σχετικά με το προς διεκπεραίωση έργο αυξάνει τη συνολική 
δημιουργικότητα των εμπλεκόμενων (Chiu, 2008), σε αντίθεση με την προσωπική ή 
εσωτερική διεργασιακή σύγκρουση, η οποία επηρεάζει αρνητικά τη δημιουργικότητα των 
ομάδων (Eteläpelto &Lahti, 2008). Οι Vass, Littleton, Miell και Jones (2008) διαπίστωσαν ότι 
για μια συνεργατική εργασία δημιουργικής γραφής, ακόμη και οι συναισθηματικές 
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αντιδράσεις των μαθητών κατά την ανάθεσή της επηρεάζουν επίσης την ποιότητα της 
δημιουργικής τους εργασίας. 

Ο Gardner εκλαμβάνει ως δημιουργικό άτομο,  "ένα άτομο που λύνει προβλήματα, διαμορφώνει 
προϊόντα ή ορίζει νέα ερωτήματα σε προϋπάρχοντες τομείς  με τρόπο που να  θεωρούνται εξελίξιμοι, 
αλλά συγχρόνως και αποδεκτοί σε μια συγκεκριμένη πολιτιστική σύμβαση". Είναι γενικά αποδεκτό 
ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικής σκέψης απαιτεί κάποιο βαθμό 
εμπειρογνωμοσύνης, σε συνδυασμό με δεξιότητες, καθώς οι δημιουργικοί άνθρωποι 
απαιτείται να επιδεικνύουν χαρακτηριστικά διάθεσης για προσαρμογή σε απαιτητικές και 
συχνά αγχωτικές νέες καταστάσεις απόδοσης (1993a;1993b). Περαιτέρω, ο Sternberg (1985b) 
διαπίστωσε για τους δημιουργικούς ανθρώπους ότι αποτελούνται από έναν  συνδυασμό 
γνωστικών πόρων και στοιχείων προσωπικότητας, έτσι ώστε να  "συνδέουν ιδέες", "βλέπουν 
ομοιότητες και διαφορές", "έχουν ευελιξία", "έχουν αισθητικό γούστο", "είναι ανορθόδοξοι", "έχουν 
κίνητρο", "είναι περίεργοι" και "ερωτούν για τους  κοινωνικούς κανόνες".   

Τελικά, ένας από τους στόχους της μάθησης είναι η καλλιέργεια των δημιουργικών 
δεξιοτήτων στους μαθητές και ανάπτυξης της  προσωπικής τους δημιουργικότητας (Rhodes, 
1961/1987), ώστε να αξιοποιούνται καθώς  οι μαθητές θα ακολουθούν  συγκεκριμένους 
δημιουργικούς τρόπους για την  επίλυση προβλημάτων της ζωής τους, όπως για 
παράδειγμα την αντιμετώπιση εύρεσης εργασίας.  

Οι ανάγκες του προγράμματος αναφοράς μας στην παρούσα μελέτη οδήγησαν στην 
αναζήτηση και στη συνέχεια στην αξιοποίηση εκείνων των ευρημάτων, σχετικά με τις  
ψυχολογικές γνώσεις  που διέπουν τη διαχείριση του πένθους κι εν γένει της απώλειας. 
Συγκεκριμένα η προσέγγιση του πένθους και της απώλειας με όρους ψυχολογίας 
καταγράφεται ότι έγινε για πρώτη φορά από την  Elisabeth Kübler - Ross στο βιβλίο της "On 
Death and Dying" (1969). Εκεί γίνεται αναφορά στα  πέντε στάδια που διέπουν τη διαχείριση 
του πένθους/απώλειας. Τα πορίσματα της  ψυχιάτρου- συγγραφέα βασίστηκαν καταρχάς σε 
μελέτες γύρω από τα συναισθήματα ασθενών με ανίατες αρρώστιες. Στη συνέχεια 
συμπεριλήφθηκαν και μελέτες στις οποίες εντόπισε η συγγραφέας  πως  αυτά τα στάδια είναι 
ίδια με όσα περνάμε και σε άλλες αρνητικών παραγόντων περιπτώσεις της ζωής μας, όπως 
είναι ο θάνατος οικείου  προσώπου ή και  οτιδήποτε αφορά σε  απώλεια πχ. θέματα σοβαρής 
αρρώστιας, απώλειας εργασίας, χωρισμού. 

Το γεγονός ότι  η απώλεια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής, καθιστά σημαντική 
τη διαχείρισή της. Υπογραμμίζεται πως δεν υπάρχει μία τυπική αντίδραση σε όλες των 
περιπτώσεων, επομένως δεν περνούν όλοι και από τα 5 στάδια του πένθους για να βγουν 
από αυτό, ούτε η μετάβαση από το ένα στάδιο στο επόμενο έχει χρονικό προσδιορισμό. 
Υπάρχει μία σχετική κυκλικότητα στη διαδοχή του ενός σταδίου από το άλλο, όμως  
παρατηρήθηκε ότι για το άτομο που πενθεί μπορεί η διάθεσή του να παλινδρομεί μεταξύ 
των σταδίων, μέχρις ότου κατορθώσει να ξεπεράσει την  απώλεια. Κάποια άτομα 
επιτυγχάνουν να ξεπεράσουν την απώλειά τους δίχως να ακολουθήσουν τα στάδια πένθους.  

Μέρος δεύτερο. Το καινοτόμο πρόγραμμα «Γκολ στον Κορονοϊό», Μελέτη 
Περίπτωσης. 

Το Επίκεντρο  του προγράμματος «Γκολ στον Κορονοϊό» ήταν η ανάπτυξη εξαποστάσεως 
διαφοροποιημένης προπονητικής σε συνδυασμό με τη διαχείριση  των ψυχολογικών 
σταδίων εξέλιξης μιας κατάστασης αποκλεισμού/απώλειας 
/θυμού/διαπραγμάτευσης/θλίψης,  όπως αυτής της καθημερινότητας λόγω Κορονοϊού. 
Είναι ένα πρόγραμμα μη τυπικής εκπαίδευσης, σπονδυλωτό και αναπτύχθηκε  σε 
εβδομαδιαίους κύκλους παρεμβάσεων, καθένας από τους οποίους περιελάμβανε,  
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Α. Επικοινωνία μέσω  αποστολής με ηλεκτρονική αλληλογραφία/email ενημερωτικού 
σημειώματος (power point) -και υπενθύμιση μέσω viber-  στους γονείς παιδιών ηλικιακής 
κατηγορίας  Κ8-Κ12, το οποίο περιέγραφε α) την υφιστάμενη ψυχολογική κατάσταση λόγω 
Κορωναϊού (κΚ) του παιδιού και προτάσεις για την αποσυμφόρησή της, β)τη στοχοθεσία 
κάθε  εβδομαδιαίου project, γ)εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της παιδαγωγικής 
του Ελεύθερου Χρόνου με αναφορά στο ποδόσφαιρο,  που στηρίζονται στη λογική της 
αποσυμφόρησης του άγχους λόγω κΚ ενός  παιδιού και που εξάπτουν δημιουργικά τη 
φαντασία του, καλλιεργούν την κριτική σκέψη του, καλλιεργούν δεξιότητές του για 
προσέγγιση της Επιστήμης και της Τέχνης, δ)εβδομαδιαίο ασκησιολόγιο με στόχευση στη  
διατήρηση της αντοχής, δύναμης, ταχυδύναμης, ταχύτητας κι ευλυγισίας του παιδιού,  
συνοδεία πρωτότυπων βίντεο υποδειγματικών για την εκτέλεση των ασκήσεων, 
ε)εβδομαδιαίο διατροφικό πρόγραμμα, στ) πληροφορίες (ημερομηνία και ώρα, link, 
κωδικοί σύνδεσης) της τηλεδιάσκεψης που θα ακολουθήσει. 

 Συχνά, το ενημερωτικό σημείωμα συνοδευόταν από εκπαιδευτικές δημιουργίες, 
φωτογραφικό υλικό και βίντεο  της προ-κορονοϊού εποχής, όπως και αντίστοιχο υλικό από 
τις ατομικές προπονήσεις των παιδιών  κατ΄οίκον. 

Β. Σύγχρονη επικοινωνία/τηλεδιάσκεψη. Σε αυτήν συμμετείχαν γονείς και ανήλικοι 
παίκτες. Το περιεχόμενο της ήταν πλήρως καθορισμένο και περιελάμβανε συζήτηση μεταξύ 
των παιδιών, -με παρεμβάσεις και των γονέων- σε θέματα διαχείρισης της καθημερινότητάς 
τους, των τεχνημάτων τους από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, των επιδόσεών τους στην 
κατ΄οίκον προπονητική, του διατροφικού προγράμματος που ακολούθησαν. Το ύφος των 
συζητήσεων ήταν  ευχάριστο σε εφαρμογή αρχών της παιδαγωγικής του Ελεύθερου Χρόνου.  

Γ. Το πρόγραμμα είχε έναρξη από 17 Μαρτίου 2020 και  ολοκληρώθηκε στο πέρας του 
πρώτου περιορισμού για τον  Κορωναϊό (Ιούνιος 2020).   

Στα χαρακτηριστικά της παρούσας μελέτης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
Εργαλεία και Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να διασφαλίσουν και να 

εξυπηρετήσουν μια διαφοροποιημένη μετανεωτερική παιδαγωγική παρέμβαση 
(Ματσαγγούρας,2003;Θωίδης, 2000  ;Κοσσυβάκη 1993, 2003 ) ήταν: 

• Πλατφόρμα  τηλεδιάσκεψης Zoom 
• Ερωτηματολόγια (Πρωτότυπο) 
• Βίντεο 
• Ασκησιολόγια 
• Ημερήσια διατροφικά προγράμματα 
• Εκπαιδευτικά προγράμματα 
• Παρουσιάσεις (Power point) 
•  Φωτογραφικό υλικό 
• Συνεντεύξεις  

Συνεργασίες με τους 
Dr. Ψούνη, Λ. Αθλητική Ψυχολόγος 
Dr. Δούμπος, Μ. Πολυκριτηριακός Αναλυτής, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης  
Αλεξίου, Β. Προπονητής Φυσικής Κατάστασης Απόλλων Σμύρνης 
Dr. Μαχαιρίδου, Μ. Συντονίστρια ΣΕΕ Φυσικής Αγωγής 
Πολυτίδου, Χ. Μed., Παιδαγωγός 
Θεοδωρίδου, Σ. Μed., Παιδαγωγός 
Μπροκαλάκη, Μ. Μed., Διατροφολόγος 
Περπερίδης, Ι. Διατροφολόγος 

Επιστημονικός υπεύθυνος, Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Συντονισμού ήταν ο Πολυτίδης 
Ευθύμιος. 
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Πριν (1η φάση) και μετά (2η φάση) την ολοκλήρωση του προγράμματος διατέθηκαν 
Ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τα μέλη της ομάδας στόχου, τα οποία 
φιλοξενούνται στους ακόλουθους συνδέσμους, 

   1η φάση: https://forms.gle/jULTcYLSQDDjHU7t7 
   2η φάση: https://forms.gle/T1fUMqA1AXybtky18 

Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος, 
καθώς και στιγμιότυπα από αυτό ακολουθούν αμέσως μετά.  

 

 
Εικόνα 1. Στιγμιότυπο εβδομαδιαίας τηλεδιάσκεψης  

 

 
Εικόνα 2. Στιγμιότυπο εβδομαδιαίας τηλεδιάσκεψης  
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Εικόνα 5. Στιγμιότυπο εβδομαδιαίας τηλεδιάσκεψης 

 

 
Εικόνα 6. Στιγμιότυπα προπόνησης κατ΄οίκον 
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Εικόνα 7. Φύλλο δραστηριότητας (Τέχνη μέσω δημιουργίας ηχοτοπίου) 

 
 

Εικόνα 8. Φύλλο δραστηριότητας (Ψυχολογία/ Διαχείριση  άγχους) 
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Εικόνα 7. Φύλλο δραστηριότητας (Τέχνη μέσω δημιουργίας ηχοτοπίου) 

 
 

Εικόνα 8. Φύλλο δραστηριότητας (Ψυχολογία/ Διαχείριση  άγχους) 
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Εικόνα 7. Φύλλο δραστηριότητας (Τέχνη μέσω δημιουργίας ηχοτοπίου) 

 
 

Εικόνα 8. Φύλλο δραστηριότητας (Ψυχολογία/ Διαχείριση  άγχους) 
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Εικόνα 9. Φύλλο δραστηριότητας (Φυσική) 
 

 
 

Εικόνα 10. Φύλλο ψυχαγωγίας 
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Εικόνα 9. Φύλλο δραστηριότητας (Φυσική) 
 

 
 

Εικόνα 10. Φύλλο ψυχαγωγίας 
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Εικόνα 9. Φύλλο δραστηριότητας (Φυσική) 
 

 
 

Εικόνα 10. Φύλλο ψυχαγωγίας 
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Εικόνα 11. Φύλλο δραστηριότητας (Δημιουργικότητα, Τέχνη) 
 
 
 

 
 

Εικόνα 12. Φύλλο δραστηριότητας (Τέχνη) 
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Εικόνα 11. Φύλλο δραστηριότητας (Δημιουργικότητα, Τέχνη) 
 
 
 

 
 

Εικόνα 12. Φύλλο δραστηριότητας (Τέχνη) 
 

Σύρε τα μικρά εικονίδια πάνω στο πορτραίτο του Messi και φτιάξε το πρόσωπό του   
σε στυλ κυβισμού!

Α for Arts
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Εικόνα 13. Φύλλο δραστηριότητας ( Τεχνολογία) 
 

 
 

Εικόνα 14. Φύλλο δραστηριότητας ( Μαθηματικά/ Γεωμετρία) 
 
 

2. E for Engineering  
φτιάξε το δικό σου «ποδοσφαιράκι»

Μ for Μathematics  
Ώρα για Challenge

Άνοιξε τρυπούλες
Για να περάσεις τα
καλαμάκια.

Δημιούργησε δυο
τέρματατα

Λίμαρε τις άκρες
για να μην κοπείς!Χρησιμοποίησε

Μανταλάκια για
Ποδοσφαιριστές

Θυμήσου αντικείμενα μέσα στο Προπονητικό 
Κέντρο των Καθιανών, τα οποία είναι ή  
έχουν σε κάποιο μέρος τους το γεωμετρικό

 σχήμα του παραλληλόγραμμου! 

Κατονόμασε αντικείμενα που η ονομασία 
τους ξεκινάει από ποδ-!
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Εικόνα 15. Φύλλο δραστηριότητας ( Επιστήμη/ Φυσική) 

 

 
 

Εικόνα 16. Φύλλο δραστηριότητας (Ποδόσφαιρο/ Προπονητική μονάδα) 
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Εικόνα 17. Φύλλο δραστηριότητα (Ρομποτική) 
 
 

 
 

Εικόνα 18. Φύλλο δραστηριότητας (Ψυχολογία/ Διαχείριση άγχους) 
 

 

ΠΑΜΕ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ.....ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ;

Τώρα που όλα μοιάζουν να έχουν «σταματήσει» κι (σύ δεν το μπορείς, άσε τα βήματά σου 
να σε οδηγήσουν σε κάθε γωνιά του σπιτιού σου.

Το συγκεκριμένο περπάτημα θα γίνει στο ήρεμο περιβάλλον της κατοικίας σου, με την 
προσοχή σου στραμμένη στα πόδια σου. Νιώσε το βάρος του σώματός σου να αλλάζει θέση  
σε κάθε βηματισμό. Σκέψου κι αισθάνσου κάθε μέρος του σώματός σου πώς επηρεάζεται 
από κάθε σου βήμα. Στρέψε σταδιακά την προσοχή σου στην αναπνοή σου. Ακολούθησε 
νοερά την πορεία του αέρα μέσα σου μέσα από μια εισπνοή και από μια εκπνοή. 
Επανέλαβε αυτή τη διαδικασία σκέψης, καθώς περιφέρεσαι αργά από δωμάτιο σε 
δωμάτιο. Μπράβο συνέχισε! Mε αυτόν τον τρόπο από τη μία ασκείς το σώμα σου και από 
την άλλη διαχειρίζεσαι το άγχος που πιθανόν να έχεις.
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Εικόνα 19. Φύλλο Εμψύχωσης 

Αποτελέσματα έρευνας με ερωτηματολόγιο (Google form) 

 
 

Διάγραμμα  1. Αρχική και τελική αξιολόγηση. Απαντήσεις Παιδιών 
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Εικόνα 19. Φύλλο Εμψύχωσης 

Αποτελέσματα έρευνας με ερωτηματολόγιο (Google form) 

 
 

Διάγραμμα  1. Αρχική και τελική αξιολόγηση. Απαντήσεις Παιδιών 

 
 

 
 

 
 

Πριν πούμε αντίο...
...δεν ξεχνάμε ότι τα ωραιότερα γκολ ξεκινούν

από την πάσα του μυαλού στα πόδια μας.
Συνεχίζουμε να προπονούμαστε με το μυαλό και

το σώμα μας.
Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε!





Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | STE(A)M educators & education 

328 

 
Διάγραμμα 4. Τελική αξιολόγηση. Απαντήσεις Γονέων  

 

 

 
 

Διάγραμμα 5. Τελική αξιολόγηση. Απαντήσεις Γονέων  
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Διάγραμμα 6. Τελική αξιολόγηση. Απαντήσεις Γονέων  

 

 
Διάγραμμα 7. Τελική αξιολόγηση. Απαντήσεις Γονέων 

 

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος υπήρξαν άκρως ενθαρρυντικά, σύμφωνα με τα 
διαγράμματα τα οποία παρατίθενται παραπάνω. Σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία του οφείλεται 
στην εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς των μικρών αθλητών και τους επιστήμονες, 
όπως και στο γεγονός της σε βάθος διερεύνησης και αξιοποίησης επιστημονικής  
βιβλιογραφίας κατά τη φάση του σχεδιασμού του.  

Παρατίθενται ενδεικτικά  σχόλια γονέων: 
«Γεωργία Λυκογιάννη 
Καλησπέρα Ευθυμη Μου! η αλήθεια είναι πως έκανες καλη παρέα στο παιδί μου! οταν είναι ώρα να 
κάνετε τηλεδιάσκεψη πηγαίνει στον υπολογιστή με όρεξη κ περιμένει να σας δει πως κ πως!Υπήρξαν 
στιγμές που δεν ηθελε να κάνει προπόνηση μόνος του αλλά πάντα ηθελε κ θέλει να βλέπει τα βιντεάκια 
που τους στέλνεις!!! αρα οι στιγμές αυτές ήταν ευχάριστες κ διασκεδαστικές σε μια τέτοια περίοδο της 
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ζωής μας!!!!σε Ευχαριστουμε Που ασχολήθηκες τόσο με τα παιδιά μας κ ας μην καταφέραμε να τους 
μαζέψουμε όλου.. 
Αναστασία Μαρινάκη 
Καλησπέρα Ευθυμη!Ναι πιστεύω ότι τα βοήθησε διότι έστω και υπό αυτές τις συνθήκες τα παιδιά 
κράτησαν επαφή με το ποδόσφαιρο που τόσο πολύ αγαπούν!! Επίσης κράτησαν επαφή με τους 
συμπαίκτες τους και τον προπονητή τους 
Νίκος Γαραντωνάκης  
Πολυ θετικο αυτο που εγινε. Σιγουρα βοηθησε λιγο και τη ψυχολογια αλλα ηταν ετσι κι αλλιως σε καλη 
κατασταση γιατι το ειδαν λιγο διακοπες το ολο θέμα τα παιδια μου. Ο παναης ευχαριστιοταν τις 
συνομιλιες με τους συμπαιχτες του κι εσας 
Elie Naim Ghattas 
Εγω προσωπικά το βλέπω καταπληκτικό και πολύ πλούσιο και γεμάτο. Τα Παιδιά επίσης το περιμένουν 
και το περνούν πολύ σοβαρά...»  

Η συλλειτουργία της μεθόδου STEAM/STREAMF με παιδαγωγική ομπρέλα την ιδεολογία 
της μετανεωτερικότητας, τη ριζοσπαστική φιλοσοφία εκπαίδευσης, την κονστρουκτιβιστική 
θεωρία μάθησης, την Παιδαγωγική του Ελεύθερου Χρόνου, καθώς και με το σύνολο των 
ανωτέρω να έχουν τεθεί στην υπηρεσία της πετυχημένης εντέλει διαχείρισης των σταδίων 
πένθους προς όφελος των εκπαιδευόμενων παιδιών της ομάδας στόχου του προγράμματος, 
συνιστά πλέον εκπαιδευτική πρόταση για διαχείριση αντίστοιχων καταστάσεων και όχι 
μόνον. Η παρούσα πρόταση προσφέρεται να αξιοποιείται σε όλες τις καταστάσεις 
εκπαιδευτικές, κοινωνικές- σε διασύνδεση με τα πέντε (5) ψυχολογικά στάδια πένθους-
απώλειας, όπως για παράδειγμα είναι η ήττα και αποτυχία στη ζωή, η χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, η διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με την άσκηση βίας και τον 
εκφοβισμό. 
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Περίληψη  

Στο άρθρο αυτό επιχειρείται η μελέτη της «προσέγγισης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών» (ΑΠΣ) 
στον «λόγο» για την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ελληνική 
εκπαίδευση των STEM Επιστημών (Φυσικών, Τεχνολογίας, Μηχανικής & Μαθηματικών) κατά τη 
διάρκεια των περιόδων 1984-2006, έτος ολοκλήρωσης της σημαντικότερης μεταρρύθμισης των 
Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) της ελληνικής εκπαίδευσης, και 2020-21, έτος υλοποίησης του 
ευρωπαϊκού έργου STEAMonEDU. Εμπειρικό υλικό της μελέτης αποτελούν κείμενα του περιοδικού 
Σύγχρονη Εκπαίδευση και της πλατφόρμας STEAMonEDU. Τα αποτελέσματα της μελέτης, που 
πραγματοποιείται με την αξιοποίηση του μεθοδολογικού εργαλείου των Aviram & Tami (2004), 
δείχνουν χαμηλή τάση εκπροσώπησης της «προσέγγισης ΑΠΣ» στον συνολικό «λόγο» της 
αρθρογραφίας στις δύο μελετώμενες περιόδους, καθώς και την προοδευτικά ολοκληρωτική 
εγκατάλειψη των κυρίαρχων αρχικά (1984-2006) αντιλήψεων ΠΣ τύπου «Οι ΤΠΕ ως γνωστικό 
αντικείμενο» (Disciplinary Form), όπως και την ισχυροποίηση απόψεων ΠΣ της μορφής «Οι ΤΠΕ ως 
γνωστικό μέσο» (Integrative Form). Τέλος, καθίσταται έκδηλη η ανάδυση ενός καινοτόμου ολιστικού 
«λόγου» διδασκαλίας, της STEAM προσέγγισης.  

Λέξεις κλειδιά: STEM, STEAM, ΑΠΣ, Προγράμματα Σπουδών, Ολιστικό μοντέλο διδασκαλίας STEM.  

Εισαγωγή 

Η μελέτη του «λόγου» για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία των STEM Επιστημών 
οδηγεί στη διαπίστωση ποικίλων και συχνά αντιτιθέμενων απόψεων, οι οποίες καθορίζουν 
τις τοποθετήσεις (attitudes) και τις προσεγγίσεις (approaches) που διατυπώνονται έναντι της 
ενσωμάτωσης των ΤΠΕ. Το μεθοδολογικό εργαλείο των Aviram & Tami (2004) παρέχει τη 
δυνατότητα χαρτογράφησής τους και, επομένως, πλήρους κατανόησης των τάσεων του 
αναπτυσσόμενου «λόγου» ένταξης των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση STEM, ενώ 
προέρχεται από ομάδες, των οποίων η σκέψη και η δράση επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές 
εφαρμογές. 

Ο «λόγος» (discourse), σύμφωνα με τον Foucault (1991), εκφράζει την κυρίαρχη άποψη 
σε ένα θέμα κοινωνικού, επιστημονικού ή εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η χρήση 
των ΤΠΕ στην παιδαγωγική διαδικασία για τη διδασκαλία σχολικών/STEM μαθημάτων, 
και θα μπορούσε να εκφραστεί από τους κοινωνικούς φορείς τόσο στα προφορικά όσο και 
στα γραπτά κείμενά τους (Willcocks, 2006). Υφίσταται, φυσικά, συνεχείς αλλαγές, καθώς 
διαρκώς προστίθενται νέες απόψεις σε αυτόν (Foucault, 1991), ενώ η κυρίαρχη άποψη για 
ένα εκπαιδευτικό ζήτημα παρουσιάζεται, εν τέλει, ως η «αλήθεια» για το θέμα και καθορίζει 
τη σχολική γνώση και την παιδαγωγική (Foucault, 1978). Είναι σημαντικό, επομένως, να 
εντοπίσουμε και να αναλύσουμε τις διάφορες απόψεις ενός θέματος, όπως αυτές 
δημοσιεύονται είτε σε επιστημονικά περιοδικά με ευρεία απήχηση στους εκπαιδευτικούς, 
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όπως το ελληνικό εκπαιδευτικό περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση, είτε σε σύγχρονα 
εκπαιδευτικά forum, όπως στην πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού προγράμματος 
STEAMonEDU, πεδία έκφρασης απόψεων σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Ο «λόγος» που 
αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση επηρεάζεται από τη δράση του 
«Επίσημου Πεδίου Αναπλαισίωσης» (ORF), δηλαδή του Υπουργείου Παιδείας (Bernstein, 
2000), στο πλαίσιο του οποίου δραστηριοποιούνται μέλη Νέων Τεχνολογιών και 
Παιδαγωγικής των ελληνικών Πανεπιστημίων, που ανήκουν στο «Παιδαγωγικό Πεδίο 
Αναπλαισίωσης» (PRF) (Koustourakis & Panagiotakopoulos, 2008). Οι γραπτές δηλώσεις 
αυτών παρουσιάζονται στις σελίδες επιστημονικών περιοδικών, ακολουθώντας τους 
κανόνες δημοσίευσης άρθρων, καθώς επίσης και σε κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής που 
δημοσιεύονται από φορείς διαμόρφωσης ή και άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής σε 
ελληνικά και διεθνή εκπαιδευτικά forum συζήτησης.  

Η παρούσα μελέτη συζητά τον τρόπο και την έκταση που οι συγγραφείς των κειμένων 
υιοθετούν την «προσέγγιση ΑΠΣ» (Aviram & Tami, 2004) στις περιόδους 1984-2006 & 2020-
21.  

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις - Θεωρητικό πλαίσιο 

Στο πλαίσιο της σύγχρονης παιδαγωγικής θεωρίας μια βασική έννοια είναι αυτή του 
Curriculum ή Αναλυτικού Προγράμματος (ΑΠ). Με τον όρο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
περιγράφεται ο συγκεκριμένος τρόπος, με τον οποίο επιλέγεται και οργανώνεται η σχολική 
γνώση, στο πλαίσιο, πάντοτε, της κυρίαρχης κοινωνικής λειτουργίας της εκπαίδευσης 
(αναπαραγωγή του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας και της κυρίαρχης ιδεολογίας).  

Οι Aviram & Tami (2004) προσδιορίζουν την «προσέγγιση» ένταξης των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση ως την αντίληψη που «υιοθετεί κάποιος αναφορικά με τους στόχους ή / και τη 
φύση της μηχανοργάνωσης της εκπαίδευσης» και διακρίνουν μεταξύ επτά κατηγοριών 
«προσεγγίσεων» οι οποίες είναι: (α) Διοικητική, (β) Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, 
(γ) Διδακτική, (δ) Οργανωτική, (ε) Συστημική, (στ) Πολιτισμική και (ζ) Ιδεολογική 
Προσέγγιση. Η μελέτη του «λόγου» για την ένταξη των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και 
τη διδασκαλία των STEM επιστημών στην Ελλάδα για το χρονικό διάστημα 1984-2006 έχει 
αναδείξει τη –σε μεγάλο βαθμό– υιοθέτηση της Διοικητικής Προσέγγισης, δηλαδή αντιλήψεις 
διασφάλισης της κατάλληλης υποδομής (φυσικής και ανθρώπινης) ένταξης των ΤΠΕ. 
Σημαντική θέση στον «λόγο» αυτό κατέχει, επίσης, η Διδακτική Προσέγγιση, που υποστηρίζει 
ότι οι ΤΠΕ θα επιφέρουν εισαγωγή εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων 
(Nikolakopoulou et al., 2018, σελ. 84). 

Στο άρθρο αυτό θα εστιάσουμε στην ανάλυση της «προσέγγισης» του Αναλυτικού 
Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) (Curricular approach). Η Κουτσελίνη (2010) διατυπώνει 
την άποψη ότι η επικρατούσα τεχνοκρατική ανάπτυξη του ΑΠ και η υποβάθμισή του σε 
οδηγό ύλης εγκλωβίζει το σχολείο στο διδακτισμό της ύλης, με αποτέλεσμα να μην 
επιτυγχάνεται η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών, ώστε να είναι ικανοί για 
παρεμβάσεις στην τοπική, ευρωπαϊκή και διεθνή κοινωνία. Στα τελευταία χρόνια, μάλιστα, 
εμφανίζονται θεωρίες που υποστηρίζουν ένα μεταμοντέρνο ΑΠ, το οποίο ούτε κυριαρχείται 
ούτε κατευθύνεται από την ύλη, αλλά αναδεικνύει τις διαδικασίες μάθησης, όπου οι 
εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές ανάμεσα στους μαθητές, ενθαρρύνοντάς τους 
να εξετάζουν κριτικά ιδέες και να κατασκευάζουν καινούριες (Ζεμπύλας, 2011). Σύμφωνα 
με τον Sanders (2009, σελ. 21), η εκπαίδευση STEM, αντικατοπτρίζει την αξία των 
πρακτικών ενός αιώνα, όπου οι κλάδοι διδάσκονται χωριστά εντός «κυρίαρχων περιοχών». 
Η αναπτυσσόμενη προσέγγιση STE(A)M επιτρέπει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
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προγραμμάτων STEM που προωθούν την αλληλοσύνδεση STEM και μη STEM μαθημάτων. 
Η ολοκληρωμένη STEM προσέγγιση (Integrated STEM education) θα μπορούσε να 
προσληφθεί ως έκφραση μιας ολιστικής, διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης. Όπως 
σημειώνει ο Sanders (2009), οι διαθεματικές STEM δραστηριότητες (Integrated STEM 
activities) στο πλαίσιο του ΑΠ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του 
ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών για τα μαθήματα STEM και αυτό το αυξημένο 
ενδιαφέρον θα προωθούσε, επίσης, το κίνητρό τους να επιλέξουν σταδιοδρομία STEM.  Οι 
δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός ΑΠ STEM θα πρέπει να κλιμακώνονται από 
επιβεβαιωτικές σε δομημένες, σε καθοδηγούμενες και, τέλος, σε ανοικτής έρευνας-
διερεύνησης (CurrTech Integrations, 2008). 

Σύμφωνα με τους Aviram & Tami (2004), η «προσέγγιση ΑΠΣ» αντιλαμβάνεται ότι η 
τεχνολογία εξυπηρετεί κάποιους συγκεκριμένους στόχους στο δεδομένο σχολικό 
πρόγραμμα και τη σχολική δομή και διακρίνει μεταξύ δύο τύπων προγράμματος: α) «Οι 
ΤΠΕ ως γνωστικό αντικείμενο» (Disciplinary form), ως «αυτόνομο αντικείμενο», όπως οι 
ξένες γλώσσες ή τα Μαθηματικά, χωρίς προσπάθεια σύνδεσης με άλλες μαθησιακές 
δραστηριότητες και β) «Οι ΤΠΕ ως διδακτικό εργαλείο» (Integrative form), ως «διδακτικό 
μέσο» για τη διδασκαλία/μάθηση των τρεχόντων γνωστικών αντικειμένων και των STEM 
επιστημών. Το STEM συνιστά μια προσέγγιση σχεδιασμού ΑΠΣ και παραγωγής 
εκπαιδευτικού υλικού. Η εκπαίδευση STEM προσφέρει στους μαθητές μία από τις καλύτερες 
ευκαιρίες για να κατανοήσουν τον κόσμο ολιστικά και όχι αποσπασματικά και τμηματικά.  

Οι δύο αυτές «υπο-προσεγγίσεις ΑΠΣ» συχνά εμφανίζονται μαζί στην αρθρογραφία και 
συνδυάζονται σε μία προσέγγιση (Aviram & Tami, 2004, σσ. 2-3), ωστόσο στο άρθρο αυτό 
κατά την ανάλυση των κειμένων θα σημειώνουμε και την εκάστοτε υιοθετούμενη «υπο-
προσέγγιση ΑΠ».  

Μεθοδολογία 

Στην παρούσα μελέτη θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στα ακόλουθα ερωτήματα:  
● Ποια άποψη εκφράζουν οι συγγραφείς των κειμένων «προσέγγισης ΑΠΣ» για το 

στόχο ένταξης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και τη διδασκαλία των STEM 
Επιστημών στις χρονικές περιόδους 1984-2006 και 2020-21; 

● Ποια η θέση της «προσέγγισης ΑΠΣ» στον μελετώμενο «λόγο» για την ένταξη των 
ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και τη διδασκαλία των STEM επιστημών; 

Η μελέτη επιχειρεί την ανάλυση περιεχομένου κειμένων του επιστημονικού περιοδικού 
Σύγχρονη Εκπαίδευση που ανήκει στο «Παιδαγωγικό Πεδίο Αναπλαισίωσης» (PRF) 
(Bernstein, 2000), το οποίο είχε ευρεία διανομή και αποδοχή σε εκπαιδευτικούς κύκλους από 
τη δεκαετία του 1980. Επίσης, επιχειρεί την ανάλυση κειμένων «Εκπαιδευτικής πολιτικής» -
τέτοια κείμενα είναι και τα ΑΠ-,  τα οποία δημοσιεύονται στην πλατφόρμα του ευρωπαϊκού 
έργου STEAMonEDU. Οι προσεγγίσεις αυτές συγκροτούν αποτελεσματικές δηλώσεις για 
την αποδοχή ή όχι της «αλήθειας» (Foucault, 1978), που προωθείται από τον κυρίαρχο 
«λόγο», που διαμορφώθηκε από τη δράση του ORF (Υπουργείου Παιδείας) και επιδιώκει τη 
χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία των STEM επιστημών, εφαρμόζοντας και τις 
σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση (Κουστουράκης κ.ά., 2007). 

Η μελέτη επικεντρώνεται στα κείμενα: α) που δημοσιεύονται στο περιοδικό Σύγχρονη 
Εκπαίδευση, μεταξύ του 1984 (έναρξη εισαγωγής των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση) και του 
2006 (περίοδος εφαρμογής ευρέος σχετικού προγράμματος (ΚΠΣ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
και β) που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα του έργου  STEAMonEDU στο διάστημα 2020-21 
(έτος υλοποίησης του προγράμματος στην ελληνική εκπαίδευση). Στα άρθρα αυτά 
πραγματοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, κατά την οποία ορίσαμε το «θέμα» ως 
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βασική μονάδα καταγραφής δεδομένων και το «κείμενο» ως μονάδα συμφραζομένων, ενώ 
στο όλο άρθρο αναζητείται η «προσέγγιση ΑΠΣ» των συγγραφέων έναντι των ΤΠΕ 
(Kripendorff, 2004). Η ποσοτικοποίηση των δεδομένων συνέβαλε στην καταγραφή των 
τάσεων. Το άρθρο αυτό στοχεύει στη μελέτη της «προσέγγισης ΑΠΣ» στα κείμενα που 
προέρχονται από το PRF στα χρονικά διαστήματα 1984-2006 & 2020-21, δηλαδή στη 
διερεύνηση του βαθμού και των τρόπων με τους οποίους υιοθετούνται «προσεγγίσεις ΑΠΣ» 
σε αυτές τις χρονικές περιόδους. Τα άρθρα αναλύθηκαν με το ψηφιακό λογισμικό «N-vivo 
8», ενώ τα κείμενα ταξινομήθηκαν στην «ΑΠΣ προσέγγιση» με βάση κριτήρια τα οποία 
είναι κατά υπο-προσέγγιση τα ακόλουθα: 

α. Υπο-προσέγγιση: Οι ΤΠΕ ως «μάθημα Πληροφορικής» (Disciplinary form) 
1.  Οι ΤΠΕ εντάσσονται στο ΑΠΣ ως «αυτόνομο» γνωστικό αντικείμενο.  
2. Η διδασκαλία των ΤΠΕ αποβλέπει στην εκμάθηση χειρισμού των Η/Υ και κάποιων 

άλλων ψηφιακών δεξιοτήτων (χρήση διαδικτύου, προγραμματισμός κ.λπ.), που θα 
βοηθήσουν τους/τις μαθητές/τριες στη μελλοντική τους καριέρα και διδάσκονται σε 
εργαστήρια υπολογιστών. 

β. Υπο-προσέγγιση: Οι ΤΠΕ ως «μέσο διδασκαλίας» (Intergrative form) 
1.  Οι ΤΠΕ εισάγονται κατά μήκος όλων των περιεχομένων του ΑΠΣ.  
2α. Οι ΤΠΕ εισάγονται ως μέσο διεπιστημονικής προσέγγισης των STEM γνωστικών 

αντικειμένων του σχολικού αναλυτικού προγράμματος. 
2β. Οι ΤΠΕ εισάγονται ως μέσο διαθεματικής προσέγγισης, εμπλέκουν STEM, τέχνες 

(Arts) ή και μη STEM αντικείμενα στη διδασκαλία των STEM επιστημών (Integrated 
STEM – STEAM Approach). 

Αποτελέσματα  

Α. Η ποσοτική ανάλυση της «προσέγγισης ΑΠΣ» της ένταξης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο & τη διδασκαλία των Θετικών (STEM) Επιστημών 

(α) Η θέση της «προσέγγισης ΑΠΣ» στον μελετώμενο «λόγο» για την ένταξη των ΤΠΕ 
στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και τη διδασκαλία των STEM επιστημών  
Αναλύοντας τα 97 κείμενα του παιδαγωγικού περιοδικού Σύγχρονη Εκπαίδευση που 
ασχολούνται και με τη STEM εκπαίδευση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξαιρετικά 
μικρή αρθρογραφία (σε ποσοστό μόλις 8,25%) για το αέναα μείζον αυτό ζήτημα της 
εκπαίδευσης, που είναι η συζήτηση για τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και τη 
συμβολή τους στην αλλαγή της εκπαίδευσης (Σχ. 1 & Σχ. 2).  
 

 
  

Σχήμα 1. Η ποσοστιαία παρουσία της 
προσέγγισης ΑΠΣ έναντι των άλλων 

προσεγγίσεων (1984-2006) (Nikolakopoulou, 
et al., 2018) 

Σχήμα 2. Η παρουσία Διδακτικής & ΑΠΣ 
προσεγγίσεων της ένταξης των ΤΠΕ στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο και τη διδασκαλία των 
STEM επιστημών (1984-2006) 

Σχήμα 3. Ο αριθμός των κειμένων πολιτικής και 
εκπαιδευτικών πρακτικών και των αναφορών 

(2020-2021) 

 



Σχήμα 4. Ο αριθμός των κειμένων και των αναφορών ανά 
υποκατηγορία προσέγγισης του A.Π.Σ. (1984-2006)

Σχήμα 5. Η συσχέτιση φορέα συγγραφής κειμένων ΑΠΣ και στόχου/  
υπο-προσέγγιση του Α.Π.Σ. (2020-2021)
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μόλις είναι τα κείμενα ελληνικής πολιτικής, προκύπτει ότι (Σχ. 5) στα κείμενα ελληνικής 
πολιτικής (και όπως φαίνεται και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκής πολιτικής) υποστηρίζονται 
απόψεις ένταξης των ΤΠΕ:  

1. Ως «διδακτικού μέσου» (Integrative Form) με τη μορφή της διεπιστημονικής 
προσέγγισης της διδασκαλίας των STEM επιστημών. Στο πλαίσιο αυτό εκφράζονται 
και υιοθετούνται αντιλήψεις ιδιαίτερα καινοτόμες προς την κατεύθυνση της: 

● Ολιστικής/διαθεματικής προσέγγισης της διδασκαλίας των STEM, Arts & μη STEM 
επιστημών, επομένως STE(A)M προσέγγισης, καθώς και 

● Πρόβλεψης πλαισίων υλοποίησης δραστηριοτήτων STEM/STEAM προσέγγισης 
(Ευέλικτη Ζώνη, Όμιλοι), πέραν του δεδομένου ΑΠΣ διδασκαλίας STEM. 

2. Σαφούς, καθολικής και μάλλον οριστικής απομάκρυνσης από απόψεις ένταξης των 
ΤΠΕ και της Πληροφορικής ως «γνωστικού αντικειμένου» στο ΠΣ (Disciplinary 
form) και στην Ελλάδα. 

  
 

Επιχειρήσαμε τον εντοπισμό των φορέων δημοσίευσης «λόγου» ΑΠΣ στην κοινωνική 
διαίρεση εργασίας στα χρονικά διαστήματα 1984-2006 & 2020-21. Από τη συσχέτιση της 
υιοθετούμενης υποκατηγορίας «ΑΠΣ προσέγγισης» και της ιδιότητας των 
συγγραφέων/Φορέα διατύπωσης απόψεων ΑΠΣ  διαπιστώνουμε ότι: 
α) Στο χρονικό διάστημα 1984-2006, «προσέγγιση ΑΠΣ» (Σχ. 6) υιοθετούν κυρίως 
εκπαιδευτικοί STEM Επιστημών και μάλιστα την «υποπροσέγγιση ΑΠΣ - Γνωστικού 
Αντικειμένου» υποστηρίζουν ουσιαστικά εκπαιδευτικοί Πληροφορικής – Προγραμματιστές, 
άρα εντός ενός περιορισμένου πλαισίου. 
β) Στο χρονικό διάστημα 2020-2021, στις εκπαιδευτικές πολιτικές ως συγγραφείς θεωρούνται 
οι εκπαιδευτικοί φορείς σχεδιασμού των καταγεγραμμένων πολιτικών, καθώς το κείμενο 
απηχεί απόψεις του φορέα έκδοσης της σχετικής πολιτικής. 

Από το Σχήμα 7 προκύπτει ότι -τόσο σε ό,τι αφορά τις ελληνικές απόψεις ΑΠΣ όσο και 
στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές απόψεις- διαπιστώνεται πως δημοσιεύονται όχι μόνο «εθνικές 
πολιτικές» για το ΠΣ, αλλά και «τοπικές πολιτικές», όπως και «πολιτικές σχολείων». Σε μια 
εποχή που γίνεται λόγος για τη σημασία της ανάπτυξης της αυτοδυναμίας του σχολείου, 
είναι σημαντικό να δίνεται έμφαση στη λειτουργία του σχολείου ως φορέα διαμόρφωσης 
δικής του εκπαιδευτικής πολιτικής και ΠΣ και αυτό μπορεί να εκληφθεί ως η απαρχή 
αλλαγής κουλτούρας στη συγκεντρωτική λογική διαμόρφωσης των ΑΠΣ και ως επιρροή του 
λόγου που διατυπώνεται τα τελευταία χρόνια για την ανάγκη διαμόρφωσης «bottom-up» 
ΠΣ.  

Από τα παραπάνω αναδεικνύεται και στις δύο περιόδους σαφής συσχέτιση μεταξύ της 
ιδιότητας των συγγραφέων, των φορέων διατύπωσης λόγου προσέγγισης ΑΠΣ και της 
υιοθετούμενης «υπο-προσέγγισης ΠΣ», δηλαδή του στόχου ένταξης των ΤΠΕ στη STEM 
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ελληνική εκπαίδευση. Έτσι οι εκπαιδευτικοί αναμενόμενο είναι να συγγράφουν κείμενα 
που έχουν σχέση με την υλική τους βάση, δηλαδή τη διδασκαλία και μάλιστα του 
αντικειμένου τους, ενώ οι εθνικοί φορείς, συγγράφουν κείμενα που έχουν ευρύτερους 
στόχους και σχετίζονται με πιο σύνθετες κοινωνικές, οικονομικές και εκπαιδευτικές 
παραμέτρους (Bernstein, 2000).  

 
Β. Η ποιοτική ανάλυση της «προσέγγισης ΑΠΣ» της ένταξης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο και την εκπαίδευση STEM 
Η συζήτηση για την «προσέγγιση ΑΠΣ» στο χρονικό διάστημα 1984-2006 και 2020-2021, 
όπως προκύπτει από την ποιοτική ανάλυση και κωδικοποίηση των αντίστοιχων κειμένων, 
φαίνεται να εστιάζει ανά υπο-προσέγγιση σε διαφορετικά θέματα ως εξής: 
1. «Οι ΤΠΕ ως γνωστικό αντικείμενο» (Disciplinary Form), αντίληψη η οποία κυριαρχεί 
στην περίοδο 1984-2006 και στηρίζεται σε συζήτηση σχετικά με την αναγκαιότητα:  

●  ανάπτυξης τεχνολογικού γραμματισμού, όπως «τη διαχείριση Λογιστικών φύλλων… 
τη δημιουργία και Διαχείριση Βάσεων δεδομένων» (Zαμάνης, 1997, σελ. 76) 

●  «καθιέρωσης της Διδακτικής της Πληροφορικής» (Ευσταθόπουλος, 1987, σελ. 82) ως 
«επιστήμης εν τω γεννάσθαι», (Δαγλιλέλης, 1987, σελ. 74).  

2. «Οι ΤΠΕ ως γνωστικό εργαλείο/μέσο» (Integrative form) με στόχο τη διδασκαλία άλλων 
γνωστικών αντικειμένων συζητείται και στις δύο περιόδους μελέτης.  
Στο διάστημα 1984-2006 συγγραφείς των κειμένων υιοθετούν την αντίληψη αξιοποίησης 
των ΤΠΕ ως διεπιστημονικού «εκπαιδευτικού εργαλείου για τη διδασκαλία άλλων 
γνωστικών αντικειμένων» (Τζιμογιάννης, 1998, σελ.111), «στα Μαθηματικά» (Μαυρίδου, 
1995, σελ. 12), «της Φυσικής, της Χημείας, της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας» 
(Αρπατζάνης, 1997, σελ.198), καθώς επίσης για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής 
«διαδικασίας», ως μέσου για τη διερεύνηση της «αποτελεσματικότητας» στην «επίδοση» των 
μαθητών (Τζιμογιάννης, 1998, σελ 111).  

Στο διάστημα 2020-2021 ο μοναδικός συγγραφέας κειμένων «Εκπαιδευτικής Πολιτικής» 
συζητά την πρόβλεψη πλαισίων υλοποίησης δραστηριοτήτων και διδασκαλίας STEM 
επιστημών και συγκεκριμένα: «STEAM πρακτικών στο πλαίσιο της "Ευέλικτης Ζώνης"», 
«μέσω μιας ολιστικής και διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης», ως «μέρος ενός 
εβδομαδιαίου ΠΣ» ή τη «συμπερίληψη STEAM πρακτικών στο πλαίσιο των "Εκπαιδευτικών 
Ομίλων"», «με την εισαγωγή νέων αντικειμένων και διδακτικών πρακτικών στο σχολικό 
ΠΣ».  

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Η μελέτη του λόγου ανάδειξε το βαθμό και τον τρόπο με τον οποίο συζητούν οι συγγραφείς 
στις χρονικές περιόδους 1984-2006 και 2020-21 θέματα ΑΠΣ στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
πλαίσιο και τη διδασκαλία των STEM. Η παραπάνω ανάλυση έδειξε ότι:  
1. Συγγραφείς/φορείς διατύπωσης «λόγου» υποστηρίζουν απόψεις «προσέγγισης ΑΠΣ» για 

την ένταξη των ΤΠΕ, εστιάζοντας σε δύο ευρείς στόχους, οι οποίοι, ωστόσο, 
διαφοροποιούνται ανάλογα προς την περίοδο συζήτησης ως εξής:  

● Η ένταξη των ΤΠΕ ως «γνωστικού αντικειμένου» (Disciplinary Form) της 
Πληροφορικής, με στόχους την ανάπτυξη του τεχνολογικού γραμματισμού των 
μαθητών/τριών και ειδικής διδακτικής, κατάλληλης για τη διδασκαλία του μαθήματος, 
αποτελεί κυρίαρχο στόχο για τους συγγραφείς της περιόδου 1984-2006, που στην 
πλειοψηφία τους είναι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ή Τεχνολογίας. 

● Η ένταξη των ΤΠΕ ως «διδακτικού μέσου» (Integrative Form), ως εργαλείου 
διεπιστημονικής διδασκαλίας των άλλων γνωστικών αντικειμένων και των Θετικών 
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(STEM) Επιστημών, αποτελεί κοινό στόχο των δύο εξεταζόμενων περιόδων, αν και 
διαφοροποιούνται οι επιμέρους στόχοι ως εξής: 
o  Στην περίοδο 1984-2006 οι στόχοι σχετίζονται άμεσα με τη μαθησιακή διαδικασία, 

την ομαδοσυνεργατική μάθηση κ.λπ.  
o Στη χρονική περίοδο 2020-2021 τίθενται ευρύτεροι στόχοι «μεταρρύθμισης των ΠΣ 

των STEM με προσέγγιση STE(A)M», «επίτευξης ισότητας στις ΤΠΕ… προώθησης της 
σταδιοδρομίας των γυναικών σε… τομείς (STEM)».  

● Σημαντικό ποσοστό συγγραφέων/φορέων της περιόδου αυτής υιοθετούν, εντέλει, 
καινοτόμες απόψεις διαθεματικής προσέγγισης των ΑΠΣ και εμπλέκουν STEM,  Τέχνες 
(Arts) ή/και μη STEM αντικείμενα στη διδασκαλία των STEM επιστημών.  

Το Σχήμα 8 αποτυπώνει το σαφή, προοδευτικό μετασχηματισμό του «λόγου» για 
τους στόχους της ένταξης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και τη διδασκαλία των 
Θετικών Επιστημών στην Ελλάδα από τη διακριτή διδασκαλία των ΤΠΕ ως γνωστικού 
αντικειμένου (Disciplinary form) (1984-2006) προς διεπιστημονικές προσεγγίσεις 
αξιοποίησής τους, ως εργαλείου διδασκαλίας των STEM επιστημών (1984-2006 & 2020-
2021) και τελικά προς καινοτόμα ΠΣ ολιστικής, διαθεματικής προσέγγισης των STEM, 
τεχνών (Arts) ή/και μη STEM αντικειμένων, δηλαδή STEAM προσέγγισης (2020-2021). 
Το εύρημα αυτό συνάδει και με τα δεδομένα άλλων μελετών, όπου καταγράφεται η ίδια 
τάση «προς τη συμπερίληψη STEM και μη-STEM αντικειμένων, που ανοίγει το δρόμο 
για την παροχή περισσότερο ολιστικών και ουσιαστικών, στηριγμένων σε δεξιότητες, 
εμπειριών για τους μαθητές» (Spyropoulou & Kameas, 2020). Συγχρόνως, σημειώνονται 
προσπάθειες πολλών χωρών για την ένταξη των ποικίλων STEM αντικειμένων στα ΠΣ, 
αναδεικνύοντας την ανάγκη για την αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος, με στόχο 
την υιοθέτηση της  προσέγγισης STE(A)M (Spyropoulou & Kameas, 2020, p.163).  

 
Σχήμα 8. Ο προοδευτικός «μετασχηματισμός» των αντιλήψεων για το στόχο της διδασκαλίας με την ένταξη των ΤΠΕ στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο και την διδασκαλία των Θετικών επιστημών στην Ελλάδα (1984-2006 και 2020-2021) 

2. Η υιοθέτηση της «προσέγγισης ΑΠΣ» έχει εξαιρετικά μικρή απήχηση στην Ελλάδα κατά 
τη διάρκεια και των δύο εξεταζόμενων περιόδων. Η ύπαρξη ενδεχομένως μιας –σε 
λανθάνουσα ή και ενσυνείδητη μορφή- «εγκατεστημένης» σκέψης, ότι δηλαδή οι 
σχετιζόμενες με την τεχνολογία αποφάσεις που μπορούν να επηρεάσουν τις πρακτικές 
μέσα στην τάξη συνήθως συμβαίνουν εκτός της τάξης και ότι οι πολιτικές 
δημιουργούνται εντέλει σε περιφερειακό επίπεδο (Bebel et al., 2004).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι εξαιρετικά μικρή παραμένει η τάση 
συγγραφής και στο διάστημα 2020-2021, παρά την πρόσκληση εκ μέρους του 
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ευρωπαϊκού έργου STEAMonEDU για κατάθεση εκπαιδευτικών πολιτικών, και, επίσης, 
παρά την ευαισθητοποίηση, την ευκαιρία και την παρώθηση για ανάπτυξη σχετικού 
«λόγου» που συνεπάγεται αυτό. Το πεδίο της παραγωγής ΑΠΣ προσλαμβάνεται τελικά 
ως ανήκον στην «κρατική εξουσία», στους φορείς του «Επίσημου Πεδίου 
Αναπλαισίωσης» (ORF) (Bernstein, 1991). Οι επίσημοι παράγοντες, κατά τη διαδικασία 
συγκρότησης της σχολικής γνώσης, λειτουργούν με βάση την επιβαλλόμενη από το 
σύστημα της εξουσίας τυπική λογική. Λαμβάνοντας, έτσι, υπόψη τις «γνωστές… 
παρεμβάσεις της κρατικής εξουσίας στις διαδικασίες παραγωγής επιστημονικής γνώσης, 
μέσα από τη χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων» (Λάμνιας, 1999, σελ. 26) 
και το δεδομένο της αναπλαισίωσης της επιστημονικής γνώσης από τους φορείς του 
«Επίσημου Πεδίου Αναπλαισίωσης» (ORF) και άρα τον έλεγχο του περιεχομένου της 
σχολικής γνώσης από το κράτος και τους φορείς του, ελάχιστοι εκ των συγγραφέων των 
μελετώμενων κειμένων συζητούν τις αλλαγές που θα μπορούσε να επιφέρει η ένταξη των 
ΤΠΕ στο ελληνικό ΑΠΣ. 

3. Παρατηρείται συσχέτιση μεταξύ της ιδιότητας των συγγραφέων, των φορέων διατύπωσης 
λόγου «προσέγγισης ΑΠΣ» και της υιοθετούμενης «υπο-προσέγγισης ΠΣ», δηλαδή του 
στόχου ένταξης των ΤΠΕ στη STEM ελληνική εκπαίδευση. Έτσι, υφίσταται σαφής 
συσχέτιση μεταξύ της συγκεκριμένης εξειδίκευσης, απασχόλησης και άρα και της 
ιδιότητας του συντάκτη/φορέα και της υπο-προσέγγισης, του κωδικού 
προσανατολισμού, κατά Bernstein, που υιοθετείται στο κείμενο. Είναι αναμενόμενο η 
ένταξη των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και τη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών, 
να προσλαμβάνεται από τους εκπαιδευτικούς ως μέσο εμπλουτισμού και βελτίωσης της 
διδακτικής διαδικασίας, ενώ οι φορείς (εθνικοί- τοπικοί) φαίνεται να συζητούν το 
ζήτημα σε ένα ευρύτερο επίπεδο ανάπτυξης νέων Προγραμμάτων Σπουδών στο πλαίσιο 
μιας ολιστικής STEAM προσέγγισης που απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας και 
οικονομίας του μέλλοντος.   

4. Η ανάδειξη και ενθάρρυνση λόγου «τοπικής πολιτικής» και «πολιτικής σχολείου» από 
τους συγγραφείς αποτελεί, επίσης, ενδιαφέρον εύρημα, καθώς παρά την υπόθεση ότι η 
ενσωμάτωση των ΤΠΕ επηρεάζει ολόκληρο το σχολικό σύστημα, η έρευνα για τα 
Αναλυτικά Προγράμματα εστιάζει καταρχάς στις εθνικές πολιτικές (macro-level). Τα 
σχολεία και οι εκπαιδευτικοί περιορίζονται γενικά στη μελέτη μεταβλητών σε επίπεδο 
τάξης, όπως ήδη διαπιστώσαμε. Σπανιότερα συζητείται και από τη βιβλιογραφία η 
ενσωμάτωση των ΤΠΕ και από την πλευρά της βελτίωσης του σχολείου (meso-level) και, 
συγκεκριμένα, η δυναμική της ανάπτυξης τοπικών σχολικών πολιτικών (Tondeur et al., 
2007: 212-213).  

Ενώ οι συγγραφείς στην Ελλάδα (στην περίοδο 2020-2021 και των άλλων 
ευρωπαϊκών κρατών) αποφεύγουν τη συζήτηση για τα ΑΠΣ, δημοσιεύουν μεγάλο 
αριθμό εκπαιδευτικών πρακτικών, εφαρμόζοντας εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις  
(STEAM προσέγγιση) και υιοθετούν ισχυρό «λόγο» Διδακτικής προσέγγισης (Aviram & 
Tami, 2004) και στις δύο περιόδους συγγραφής. Προκύπτει η σταθερή πίστη των 
συγγραφέων (εκπαιδευτικών στο μεγαλύτερο μέρος τους) στη δυνατότητα 
εκπαιδευτικών αλλαγών στο πεδίο της σχολικής τάξης κατά την αναπλαισίωση των ΑΠΣ 
και όχι στο πεδίο διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής και των επίσημων, 
θεσμικών κειμένων (ΑΠΣ), αφού, όσο επιδέξια και ευρηματικά και αν είναι τα ΠΣ, δεν 
μπορούν να «διδάξουν από μόνα τους» (Arons, 1990). 
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Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται μια αποτύπωση του πεδίου των «Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών 
Μαθημάτων» (MOOCs: Massive Open Online Courses). Ειδικότερα, θα επιχειρηθεί μια συστηματική 
περιγραφή του ακρωνύμιου MOOC, εστιάζοντας στην ιδέα της σύλληψής τους, στα είδη και το ιστορικό 
ανάπτυξής τους, καθώς και στην τάση που καταγράφεται παγκοσμίως στον ακαδημαϊκό και στον 
επιχειρηματικό κόσμο για την υιοθέτησή τους, τη φιλοσοφία τους και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. 
Επιπλέον, θα παρουσιαστεί μια βασική κατηγοριοποίηση των MOOCs, σύμφωνα με τη θεωρία μάθησης 
που υιοθετούν: cMOOCs και xMOOCs. Στη συνέχεια, γίνεται απόπειρα αποτύπωσής τους και 
ακολουθεί συζήτηση για τα οφέλη και τις προκλήσεις που απορρέουν από τη χρήση τους στη σύγχρονη 
παγκόσμια εκπαιδευτική πραγματικότητα, αλλά και για το ποιες δυνατότητες διαφαίνεται να 
υπάρχουν για την αξιοποίησή τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από εκπαιδευτικούς και μαθητές. 
Τέλος, διατυπώνονται συμπεράσματα και κάποιες προτάσεις μελλοντικής αξιοποίησης αυτής της 
τεχνολογίας σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα εστιάσουμε στο πεδίο της 
STE(A)M εκπαίδευσης και θα αναφερθούμε στο παράδειγμα του MOOC του ευρωπαϊκού 
προγράμματος CHOICE. 

Λέξεις κλειδιά: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, MOOC για εκπαιδευτικούς και μαθητές, εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση, STE(A)M εκπαίδευση, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CHOICE.  

Εισαγωγή 

Τα Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs) έχουν εξαπλωθεί σημαντικά 
μεταξύ των επιστημονικών πεδίων των Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των 
Μαθηματικών (STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics) σε όλο τον 
κόσμο, επηρεάζοντας και διαμορφώνοντας καινούρια δεδομένα στη μαθησιακή και την 
εκπαιδευτική διαδικασία. Τα MOOCs προσελκύουν παγκοσμίως διάφορες ομάδες 
ενδιαφερομένων, προερχόμενες κυρίως από τον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή και 
από τον επιχειρηματικό χώρο. Δυνητικά, τα MOOCs  προσφέρονται σε οποιονδήποτε από 
το χώρο της εκπαίδευσης ή της αγοράς εργασίας, ο οποίος ενδιαφέρεται να ενημερωθεί ή να 
εμβαθύνει σε κάποιο επιστημονικό αντικείμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ατομικά του 
ενδιαφέροντα. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, η τεχνολογία των MOOCs αξιοποιείται κυρίως 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υποστηρίζοντας διαδικασίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
είτε με συμπληρωματικό τρόπο στο παραδοσιακό διά ζώσης μοντέλο διδασκαλίας είτε ως 
αυτόνομο  μοντέλο για τη μάθηση.  

Στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η τεχνολογία των MOOCs είναι σε πολύ 
πρώιμο στάδιο και υπάρχουν περιορισμένα αλλά ενδιαφέροντα ερευνητικά δεδομένα για 
τον τρόπο και τα αποτελέσματα αξιοποίησής τους σε παγκόσμιο επίπεδο (Khalil & Ebner, 
2015). 
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Στην παρούσα εργασία, αρχικά, επιχειρείται σύντομη ιστορική αναδρομή της πορείας 
εξέλιξης των MOOCs. Ακολούθως, παρουσιάζεται η φιλοσοφία και τα βασικά 
χαρακτηριστικά των MOOCs, καθώς και τα οφέλη αλλά και οι προκλήσεις από την 
αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση. Τέλος, συζητείται η προοπτική για την αξιοποίησή τους 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η οποία χρήζει περαιτέρω έρευνας. Παράλληλα, γίνεται 
αναφορά στο παράδειγμα του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA3 CHOICE, το 
οποίο είναι σε εξέλιξη, και αφορά τη δημιουργία ενός MOOC με ανοικτούς εκπαιδευτικούς 
πόρους που προκύπτουν ως συμπαραγωγή εκπαιδευτικών και μαθητών. Το συγκεκριμένο 
MOOC απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, με σκοπό την επαγγελματική τους ανάπτυξη στον 
τομέα της STE(A)M προσέγγισης στην εκπαίδευση, αλλά και σε μαθητές με σκοπό την 
αξιοποίησή του ως μαθησιακού περιβάλλοντος με ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους στο 
πεδίο του STEM. 

Ιστορική αναδρομή 

Τα MOOCs εμφανίζονται στη βιβλιογραφία από το 2008 και έπειτα, με αυξανόμενο ρυθμό 
(Liyanagunawardena et al, 2013). Αποτελούν μια καινοτόμο τεχνολογία παροχής 
μαθησιακού περιεχομένου, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλο το κοινωνικό σύνολο 
παγκοσμίως, με τη μορφή ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων. Η τεχνολογία αυτή έγινε 
ιδιαίτερα δημοφιλής και καθιερώθηκε παγκοσμίως το 2012, όταν το Πανεπιστήμιο του 
Stanford προσέφερε το πρώτο του μάθημα βασισμένο σε αυτή τη μορφή (Sonwalkar, 2013). 
Από τότε αναπτύχθηκαν αξιόλογα και ευρέως διαδεδομένα MOOCs σε αντίστοιχες 
πλατφόρμες, κυρίως στο πλαίσιο διεθνών συνεργατικών συνεργασιών Πανεπιστημιακών 
Ιδρυμάτων ή ιδιωτών επενδυτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά η πλατφόρμα 
Coursera (www.coursera.org), η οποία αποτελεί συνεργασία Πανεπιστημίων παγκοσμίου 
βεληνεκούς, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Stanford, κατά το έτος 2013. Εξίσου 
επιτυχημένη πλατφόρμα είναι και η MIT ΕdX (www.edx.org), η οποία δημιουργήθηκε σε 
συνεργασία του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης, του École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne και του Πανεπιστημίου Επιστημών και Τεχνολογίας του Χονγκ 
Κονγκ. Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα πλατφορμών MOOCs είναι η Udacity 
(www.udacity.com), η P2P, καθώς και η πλατφόρμα MOOC «Futurelearn» του Open 
University του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι πλατφόρμες Coursera και Udacity έχουν 
δημιουργηθεί από ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνεργάζονται με Πανεπιστήμια, ώστε 
να προσφέρουν MOOCs με οικονομικό όφελος. Οι πλατφόρμες EdX και Futurelearn 
αποτελούν μη κερδοσκοπικά MOOCs. 
 

Φιλοσοφία & Βασικά Χαρακτηριστικά ενός MOOC 

Μελετώντας και αναλύοντας το ακρωνύμιο «MOOC», μπορούμε να  αντιληφθούμε εύκολα 
τη φιλοσοφία και τους σκοπούς που εξυπηρετεί. Έτσι, τα MOOCs είναι:  

● «Massive» (μαζικά): σχεδιάζονται ώστε να επιτρέπουν τη μαζική συμμετοχή 
δεκάδων χιλιάδων εκπαιδευομένων, 

● «Open (ανοικτά): καθένας μπορεί να συμμετέχει σε αυτά με μια σύνδεση στο 
διαδίκτυο, κάνοντας εγγραφή, 

● «Οnline» (διαδικτυακά): η συμμετοχή λαμβάνει χώρα μέσω διαδικτύου,  
● «Courses» (μαθήματα): έχουν προσδιορισμένη διάρκεια και μαθησιακό 

περιεχόμενο, χρονοδιαγράμματα και σαφώς προσδιορισμένες ημερομηνίες 
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έναρξης και λήξης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις προβλέπονται και διαδικασίες 
αξιολόγησης των εκπαιδευομένων, ιδίως όταν η παρακολούθηση του MOOC 
συνοδεύεται και από την έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού επιτυχούς 
συμμετοχής ή τη λήψη πιστωτικών μονάδων. 

Ένα MOOC συγκεντρώνει άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν (οι εκπαιδευόμενοι) και 
έναν τουλάχιστον ειδικό που επιδιώκει να διευκολύνει τη μάθηση (ο/οι εκπαιδευτής/ές ή 
διευκολυντής/ές της μάθησης). Η φιλοσοφία συμμετοχής του εκπαιδευόμενου σε ένα MOOC 
είναι εντελώς εθελοντική. Το MOOC προσφέρεται μέσω διαδικτύου και αναπτύσσεται μέσα 
από ένα σύνολο διαδικτυακών ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (OERs), που αποτελούν το 
περιεχόμενο ή το υλικό μελέτης. Οι προσφερόμενοι εκπαιδευτικοί πόροι παρέχονται σε 
διάφορες μορφές, συνήθως πολυμεσικού χαρακτήρα, με τη μορφή βιντεο-διαλέξεων, κουίζ, 
ψηφιακών εγχειριδίων, παρουσιάσεων, εργαλείων αξιολόγησης, πρόσθετου εκπαιδευτικού 
υλικού με μορφή βιβλιογραφικών πόρων κ.ά. Ορισμένα MOOCs υιοθετούν κλειστές άδειες 
χρήσης, όσον αφορά στη λήψη από το χρήστη του εκπαιδευτικού τους υλικού, ενώ 
ταυτόχρονα επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση για την παρακολούθηση του μαθήματος σε 
αυτό. Κατά κανόνα, η συμμετοχή στα MOOCs είναι δωρεάν και δεν έχουν κάποια 
υποχρεωτικά προαπαιτούμενα, σε επίπεδο συμμετοχής (McAuleyet al, 2010).  

Η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευομένων ή και εκπαιδευτών σε ένα 
MOOC γίνεται συνήθως μέσω forum (McAuley et al., 2010). Αυτό εξαρτάται και καθορίζεται 
ανά περίπτωση από τις προδιαγραφές του εκάστοτε MOOC και είναι συνάρτηση του 
αριθμού των συμμετεχόντων εκπαιδευομένων. Σε ένα MOOC προβλέπονται, συνήθως, 
διαδικασίες αξιολόγησης, χωρίς, όμως, να είναι υποχρεωτικές, παρά μόνο εάν το MOOC 
οδηγεί σε λήψη κάποιου πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης. Αυτές μπορεί να 
έχουν δύο μορφές: είτε δραστηριότητες αυτοματοποιημένου τύπου (π.χ. ένα κουίζ) είτε 
διαδικασίες αξιολόγησης μεταξύ των χρηστών (peer review) (Papadakis et al., 2014).  

Κατηγορίες MOOCs 
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ευρέως δύο διακριτοί τύποι MOOC: το connectivist 

MOOC (cMOOC), βασισμένο στο δίκτυο (network-based), και το extended MOOC 
(xMOOC), βασισμένο στο περιεχόμενο (content based). Η κατηγοριοποίηση γίνεται 
σύμφωνα με τις αρχές και τη θεωρία μάθησης στην οποία βασίζεται η δημιουργία ενός 
MOOC. Συγκεκριμένα, το connectivist MOOC (cMOOC) ακολουθεί τις αρχές και τη θεωρία 
της συνεργατικής μάθησης (Stewart, 2013). To xMOOC (extended MOOC) βασίζεται στις 
αρχές του αντικειμενισμού (instructivism) και στη θεωρία του συμπεριφορισμού, 
ακολουθώντας μια προσέγγιση μετάδοσης της πληροφορίας του μαθησιακού περιεχόμενου 
(Αρβανίτη & Σιναναϊ, 2016), στηριζόμενο στη μετάδοση της γνώσης και στην 
αυτοαξιολόγηση ή στην αξιολόγηση μεταξύ των εκπαιδευομένων. Οι πλατφόρμες  Coursera, 
Udacity, EdX και Futurelearn προσφέρουν μαθήματα τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία 
των xMOOCs. 

Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία  (Yuan & Powell, 2013), έως το 2010 τα παρεχόμενα 
MOOCs ήταν cMOOCs, τα οποία λειτουργούσαν ουσιαστικά ως ένα «πείραμα», στο οποίο 
οι εκπαιδευόμενοι αναλάμβαναν να σχεδιάσουν συνεργατικά  μια «μαθησιακή εμπειρία», 
αξιοποιώντας κατανεμημένες διαθέσιμες πληροφορίες από το διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, ιστολόγια κ.ά. Στη συνέχεια, και κυρίως από το 2012 και μετά, ο σχεδιασμός των 
MOOCs ακολουθεί, κατά κανόνα, τα χαρακτηριστικά του xMOOC. Έτσι, επικεντρώνεται 
στην παροχή δομημένων μαθημάτων προς τους εκπαιδευόμενους με την μορφή ανοικτών 
εκπαιδευτικών πόρων και με δύο διακριτούς σκοπούς: είτε οι εκπαιδευόμενοι να μελετούν 
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το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να μάθουν από αυτό, είτε το εκπαιδευτικό υλικό να 
αξιοποιηθεί από καθηγητές / εκπαιδευτές, αυτούσιο ή προσαρμοσμένο στις δικές τους 
ανάγκες, στο πλαίσιο της διδασκαλίας τους. 

Υπάρχουν περαιτέρω κατηγοριοποιήσεις των MOOCs (για παράδειγμα, ανάλογα με το 
θεματικό αντικείμενο το οποίο εξυπηρετούν ή την ομάδα-στόχο στην οποία απευθύνονται), 
αλλά για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας ακολουθούμε την παραπάνω 
κατηγοριοποίηση. 
 

Πλεονεκτήματα και προκλήσεις των MOOCs 
Στη βιβλιογραφία αποτυπώνονται πολλές ερευνητικές εργασίες που εστιάζουν στα 
πλεονεκτήματα αλλά και τις προκλήσεις που προκύπτουν  από την ανάπτυξη και χρήση της 
καινοτόμου μαθησιακής προσέγγιση μέσω MOOC.  
 
Α. Πλεονεκτήματα  

Πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα MOOCs συνιστούν η βελτίωση του γνωστικού 
επιπέδου, με στόχο την επιτυχία σε εξεταστικές διαδικασίες πρόσβασης στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο, η παροχή μιας εναλλακτικής λύσης στην τυπική 
εκπαίδευση (προσβάσιμη και διαθέσιμη σε όλους), η ενίσχυση της διαδικτυακής 
συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα (εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εκπαιδευτών και 
εκπαιδευόμενων), καθώς και η παροχή εκπαιδευτικού υλικού. 

Ειδικότερα, αναφέρουμε: 
Διευκόλυνση  της προσβασιμότητας στην εκπαίδευση – Ισότητα ευκαιριών. Τα MOOCs 

υποστηρίζουν και διευκολύνουν την πρόσβαση του κοινωνικού συνόλου στην εκπαίδευση, 
ξεπερνώντας προβλήματα που σχετίζονται με την απόσταση, την περιορισμένη πρόσβαση ή 
το κόστος σπουδών στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, ευελιξία 
στη συμμετοχή με δυνατότητα ελεύθερης διαχείρισης του διαθέσιμου χρόνου μεταξύ 
εργασίας, οικογένειας και συμμετοχής στο MOOC. Η συμβολή των ανοικτών εκπαιδευτικών 
πόρων (OERs) των MOOCs,  για την καθολική πρόσβαση του πληθυσμού στη γνώση, καθώς 
και για την ισότητα ευκαιριών στην ποιοτική και συμπεριληπτική εκπαίδευση 
αποτυπώνεται και  στη διακήρυξη της UNESCO  για τα OERs  το έτος 2012 (UNESCO, 2012).  

Τα MOOCs ως αποθετήριο ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων: Τα MOOCs λειτουργούν 
ως πηγές ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (OERs), οι οποίοι είναι προσβάσιμοι και 
διαθέσιμοι για χρήση, επαναχρησιμοποίηση, τροποποίηση και προσαρμογή από κάθε 
χρήστη σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες. Έτσι, για παράδειγμα, εκπαιδευτικοί έχουν τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσουν για τη διδασκαλία τους διαθέσιμους ανοικτούς 
εκπαιδευτικούς πόρους, είτε αυτούσιους είτε προσαρμόζοντας τους κατάλληλα, ώστε να 
εξυπηρετούν τις ανάγκες της τάξης και της διδασκαλίας τους. 

Τα MOOCs ως Κοινότητες μάθησης: Ένα από τα πλεονεκτήματα ενός MOOC θεωρείται 
η προοπτική που προσφέρουν για οικοδόμηση αυθεντικών κοινοτήτων μάθησης (Barber, 
2013), ιδίως όταν οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τους 
ομότιμούς τους και με το ευρύτερο μαθησιακό οικοσύστημα μέσα από διαδραστικά φόρουμ 
συζήτησης, να μοιράζονται ιδέες για το διδακτικό υλικό ή να έχουν δυνατότητα να 
υποβάλλουν σχόλια και παρατηρήσεις για τον τρόπο διαχείρισης της τεχνολογίας αυτής, 
παρέχοντας ένα ανοικτό πλαίσιο για τη μάθηση. 
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Β. Προκλήσεις 
Ενώ τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα MOOCs είναι σημαντικά, εντούτοις 
διαφαίνονται  και προκλήσεις, τις οποίες καλείται η παγκόσμια κοινότητα να διαχειριστεί. 
Παρακάτω αναφέρονται οι σημαντικότερες από αυτές, όπως αποτυπώνονται στη σχετική 
βιβλιογραφία (Liyanagunawardena, et. al., 2013) και δικτυογραφία 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course): 

● Ο ψηφιακός γραμματισμός είναι απαραίτητος για τη χρήση του διαδικτυακού 
υλικού. 

● Γλωσσικά εμπόδια: συνήθως τα MOOCs προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα, 
συνεπώς αποκλείονται από την παρακολούθηση άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν 
αγγλικά. 

● Οι συμμετέχοντες πρέπει να αυτο-ρυθμισθούν και να θέσουν τους δικούς τους 
στόχους, γεγονός το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο και μπορεί να οδηγήσει σε 
εγκατάλειψη του μαθήματος.  

● Ο χρόνος και η προσπάθεια που απαιτείται από τους συμμετέχοντες για την 
ολοκλήρωση του MOOC μπορεί να υπερβαίνει αυτό που οι εκπαιδευόμενοι μπορούν 
να δεσμεύσουν.  

● Εμπόδια πρόσβασης στο διαδίκτυο. 
● Εμπόδια πρόσβασης στο MOOC από άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες 

πληθυσμού, λόγω ελλιπούς πληροφόρησης ή έλλειψης στοιχειώδους υλικοτεχνικής 
υποδομής  κ.ά. 

● Το κόστος δημιουργίας MOOC, θέματα βιωσιμότητας, καθώς και θέματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας. 

● Προκλήσεις οι οποίες σχετίζονται με χαμηλά ποσοστά επιτυχίας σε κάποια MOOCs, 
τα οποία συνδέονται και με τα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης του μαθήματος από 
μερίδα εκπαιδευομένων (Breslow et al., 2013). Ενδεικτικά αναφέρουμε το 
παράδειγμα του μαθήματος «Introduction to Artificial Intelligence» που πρόσφερε το 
2012 το Πανεπιστήμιο του Stanford, το οποίο, ενώ είχαν εγγραφεί 160.000 φοιτητές 
από 190 διαφορετικές χώρες, ολοκλήρωσαν μόλις οι 23.000 από τους εγγεγραμμένους 
χρήστες (Breslow et al., 2013). Τα ποσοστά διαρροής στα MOOCs, τα οποία 
προσφέρονται από το Stanford, MIT και UC Berkley κυμαίνονται μεταξύ 80% και 
95% (Yuan & Powell, 2013). Για την αντιμετώπιση της διαρροής ήδη υλοποιούνται 
διάφορες μελέτες, ενώ έχει αρχίσει να καθιερώνεται το μοντέλο των MOOCs 
βραχύτερης διάρκειας, καθώς και τα σύντομα, ιδιωτικά, διαδικτυακά μαθήματα 
(SPOC, Small Private Online Courses) (Stewart, 2013). 

Τα MOOCs στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
Η τεχνολογία μετασχηματίζει την εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και παροχής 
μαθησιακού περιεχομένου. Οι συνθήκες της πανδημίας σε ολόκληρο τον πλανήτη ενισχύουν 
την προστιθέμενη αξία της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, καθώς και των δυνατοτήτων της εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας και εκπαίδευσης, είτε αυτόνομα είτε υποστηρικτικά και σε 
συνδυασμό με τη διά ζώσης διδασκαλία. Σε αυτό το πλαίσιο  διαφαίνεται ότι τα MOOCs θα 
μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να αξιοποιηθούν και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ήδη 
και πριν από την περίοδο της πανδημίας υπάρχει ερευνητικό ενδιαφέρον για τα MOOCs 
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στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Khalil & Ebner, 2015; Horn, 2014). Αποδέκτες των MOOCs 
σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές.  

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, σε ένα πρώτο επίπεδο, ειδικά σχεδιασμένα MOOCs 
μπορούν να υποστηρίξουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη,  την εκπαίδευσή τους  σε νέες 
διδακτικές προσεγγίσεις, την πρόσβαση σε ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους σε ποικίλες 
θεματικές και μαθησιακά αντικείμενα, τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
προσαρμόζουν στις συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών τους. Επιπλέον, 
μπορούν να καθοδηγήσουν τους μαθητές τους για την εμπλοκή τους σε στοχευμένο MOOC 
είτε ως πρόταση ολοκληρωμένης «Διαδρομής μάθησης», είτε ως πηγή υποστηρικτικού, 
πολυμεσικού, σύγχρονου υλικού για μελέτη από τους μαθητές και αξιοποίηση με τρόπο που 
θα κινητοποιεί τους μαθητές και θα τους εγείρει το ενδιαφέρον τους για μάθηση. 

Όσον αφορά τους μαθητές, τα MOOC μπορούν να προσφέρουν αυτόνομη πρόσβαση σε 
υποστηρικτικό υλικό για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε αυτοί να 
προετοιμαστούν καλύτερα για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα 
MOOCs έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να υποστηρίξουν μαθητές που εκπαιδεύονται κατ' 
οίκον και δεν έχουν δυνατότητα να πηγαίνουν στο φυσικό χώρο του σχολείου. 

Επιπλέον, κατάλληλα διαμορφωμένα MOOCs για μαθητές θα μπορούσαν να 
υποστηρίξουν δράσεις ομαλής μετάβασης των μαθητών  από βαθμίδα σε βαθμίδα (π.χ. από 
Πρωτοβάθμια σε Δευτεροβάθμια και αντίστοιχα από Δευτεροβάθμια σε Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση), εξασφαλίζοντας και καλύπτοντας τις  πρότερες/προαπαιτούμενες γνώσεις που 
πρέπει να έχουν οι μαθητές, ώστε να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις ανάγκες και απαιτήσεις 
της επόμενης βαθμίδας κατά τη διαδικασία της μετάβασης. 

 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ & MOOCs στην εκπαίδευση: το 
παράδειγμα του CHOICE 
Η τεχνολογία των MOOCs πλέον έχει καθιερωθεί παγκοσμίως και έχει ενταχθεί και στους 
στόχους πολλών ερευνητικών προγραμμάτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζονται 
σημαντικές ερευνητικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης MOOC στον τομέα της εκπαίδευσης, με τη 
χρηματοδότηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ που αναδεικνύουν την 
προστιθέμενη αξία των MOOCs στην εκπαιδευτική διαδικασία, στο βαθμό που εξυπηρετούν 
σαφείς εκπαιδευτικούς στόχους με συγκεκριμένα παραδοτέα, προσανατολισμένα και σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες αποδεκτών (όπως, για παράδειγμα, εκπαιδευτικούς και μαθητές). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων ερευνητικών προγραμμάτων αποτελούν τα 
Ευρωπαϊκά Έργα Erasmus+ KA3 STEAMonEDU και CHOICE της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Στο πλαίσιο 
και των δύο έργων ένα από τα βασικά παραδοτέα είναι η δημιουργία  MOOC (ένα για κάθε 
πρόγραμμα αντίστοιχα), τα οποία είναι ήδη σε εξέλιξη και εντάσσονται στην κατηγορία του 
xMOOC (content-based MOOC). 

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ KA3 STEAMonEDU αφορά το προφίλ του 
STE(Α)M Educator και είναι προσανατολισμένο για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές. Το 
παραγόμενο MOOC στοχεύει στην εκπαίδευση εκπαιδευτών STE(A)M. Περισσότερες 
πληροφορίες για το πρόγραμμα STEAMonEDU υπάρχουν διαθέσιμες στην πλατφόρμα του 
έργου: https://steamonedu.eu/    

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ KA3 CHOICE αφορά στην κινητοποίηση των 
μαθητών, κυρίως των κοριτσιών, για ενεργή συμμετοχή σε STEM σπουδές και καριέρες, 
μέσα από την εμπλοκή τους σε μαθησιακές εμπειρίες που ακολουθούν STE(A)M προσέγγιση 
στην εκπαίδευση. Το MOOC που δημιουργείται στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσεται μέσα 
από 20 ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους (OERs). Βασική καινοτομία του CHOICE αποτελεί 
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το γεγονός ότι τα OERs προκύπτουν ως προϊόντα συνεργασίας και συμπαραγωγής από 
εκπαιδευτικούς και μαθητές με την υποστήριξη εκπροσώπων από τον ακαδημαϊκό χώρο και 
την αγορά εργασίας, με σκοπό το τελικό προϊόν να είναι επιστημονικά έγκυρο και συνάμα 
ελκυστικό, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα μαθητών και να τους 
προσανατολίζει σε STEM σπουδές και καριέρες. Τα OERs που αναπτύσσονται στο πλαίσιο 
του CHOICE καλύπτουν 5 μακρο-περιοχές στο πεδίο της STE(A)Μ εκπαίδευσης, οι οποίες 
προέκυψαν κατά τη διαμόρφωση του θεωρητικού πλαισίου (Framework) του έργου 
CHOICE (LifeLongLearning Platform, 2020) και αναφέρονται επιγραμματικά: 1. Σύνδεση 
STEM και Τεχνών, 2. Βιωματικά ερευνητικά Έργα, 3. Εστίαση στη γλώσσα στο πλαίσιο 
μαθημάτων Επιστημών και Μαθηματικών, 4. Τεχνολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και 5. 
Αθλήματα και εκπαίδευση STEM. Το MOOC που θα παραχθεί αφενός στοχεύει στην 
εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε STE(A)M προσέγγιση της μαθησιακής διδασκαλίας, αφετέρου 
θα λειτουργήσει ως μαθησιακό περιβάλλον για μαθητές, οι οποίοι θα μπορούν αυτόνομα να 
μελετούν τα περιεχόμενα των διαθέσιμων ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων του MOOC, 
σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και τα ατομικά τους ενδιαφέροντα. Περισσότερες 
πληροφορίες για το πρόγραμμα CHOICE υπάρχουν διαθέσιμες στην πλατφόρμα του έργου 
https://www.euchoice.eu/. 
 

Συζήτηση και Συμπεράσματα 
Σε έναν «παγκοσμιοποιημένο κόσμο» τα MOOCs μπορούν να εξασφαλίσουν, εν μέρει, την 
ισότητα ευκαιριών, όσον αφορά στην πρόσβαση σε μια ποιοτική  εκπαίδευση για όλους. 
Δημοφιλείς πλατφόρμες MOOCs προσφέρουν διεθνώς τα τελευταία χρόνια ποικιλία 
μαθημάτων τόσο για φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και για ενήλικες με 
ενδιαφέρον σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο.  Παράλληλα, αναπτύσσεται το ενδιαφέρον για 
αξιοποίηση των MOOCs από εκπαιδευτικούς, αλλά και από μαθητές στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση.   

Η παρούσα εργασία εστιάζει σε αυτή την κατεύθυνση, με στόχο να αναδείξει τη 
δυνατότητα της αξιοποίησης των MOOCs στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με ποικίλους 
τρόπους και πολλαπλά οφέλη. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι σημαντικός στην εμπλοκή 
των μαθητών στη μάθηση με αξιοποίηση προσφερόμενων MOOCs. Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να συνεισφέρουν σε επίπεδο υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας και 
άντλησης εκπαιδευτικού υλικού με αξιοποίηση του MOOC στο μάθημά τους. Σε ένα δεύτερο 
επίπεδο, μπορούν να δρουν ως διευκολυντές - καθοδηγητές των μαθητών σχετικά με 
διαθέσιμα MOOCs, τις θεματολογίες και το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό, τα οποία οι 
μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν είτε ως συμπληρωματικό υλικό είτε για εμβάθυνση σε 
κάποιο διδακτικό αντικείμενο, υποστηρίζοντάς τους ταυτόχρονα στο πλαίσιο 
προετοιμασίας για συμμετοχή σε εξετάσεις πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή σε 
δράσεις ομαλής μετάβασης από μια βαθμίδα εκπαίδευσης σε άλλη. Δεν είναι, όμως, μόνο το 
περιεχόμενο ενός MOOC, το οποίο έχει αξία για την υποστήριξη της μαθησιακής 
διαδικασίας. Η προστιθέμενη αξία του MOOC προκύπτει και από την ίδια την τεχνολογία 
και τη μεθοδολογία που ακολουθεί ένα MOOC και αποτελεί καινοτόμο προσέγγιση της 
διαδικασίας της μάθησης, που φαίνεται να έχει τη δυναμική να εμπλέξει ενεργητικά τους 
μαθητές του 21ου αιώνα σε μαθησιακές διαδικασίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας 
την προστιθέμενη αξία που παρέχουν τα MOOCs στην εκπαίδευση, υποστηρίζει με 
χρηματοδότηση ευρωπαϊκά προγράμματα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προοπτικής αποτελεί το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Erasmus+ CHOICE, που αφορά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με αποδέκτες 
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εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το πεδίο έρευνας για την αξιοποίηση των MOOCs σε επίπεδο 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ανοικτό και σημειώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για 
την αναγκαιότητα του εγχειρήματος, όσο και για θέματα που αφορούν τη μορφή, τα 
χαρακτηριστικά, το περιεχόμενο, τον τρόπο αξιοποίησης, την ασφάλεια της χρήσης από 
μαθητές κ.ά. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα βήματα για τη δημιουργία ενός κόμβου μαθητικής καινοτομίας 
και ανταλλαγής ιδεών στη Λήμνο, στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που προωθεί το 
μοντέλο “Open Schooling”. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός δικτύου από εκπαιδευτικούς, 
μαθητές και μαθήτριες, την τοπική αυτοδιοίκηση, το πανεπιστήμιο και άλλους τοπικούς φορείς, ώστε να 
συνεργάζονται, να εντοπίζουν και να επιλύουν θέματα στο νησί με τη βοήθεια της επιστήμης και της 
τεχνολογίας. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του έχουν υλοποιηθεί τρία μαθητικά project (έξυπνη 
ταΐστρα αδέσποτων ζώων, έξυπνα γυαλιά για τυφλούς και έξυπνο μπαστούνι για τυφλούς) που 
βασίζονται στην εκπαίδευση STEM και τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, ενώ για την επόμενη 
ακαδημαϊκή χρονιά σχεδιάζονται νέες πρωτοβουλίες citizen science σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου.  

Λέξεις κλειδιά: STEM, Open Schooling, Βιωματική μάθηση 

Εισαγωγή 

Το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως κεντρική στρατηγική την εστίαση στην εκπαίδευση 
και πιο συγκεκριμένα την εκπαίδευση των φυσικών επιστημών ως μέσο για τη δημιουργία 
υπεύθυνων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε την ανάγκη στροφής προς ένα μοντέλο 
“Open Schooling”, σύμφωνα με το οποίο τα σχολεία συνεργάζονται με φορείς της τοπικής 
κοινωνίας και συμβάλλουν τόσο στην επίλυση τοπικών προβλημάτων όσο και στην 
ανάδειξη ευκαιριών ανάπτυξης (European Commission, 2015).  
Έκτοτε, η προσέγγιση Open Schooling με κέντρο τις Φυσικές Επιστήμες αποτέλεσε 
αντικείμενο Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Horizon 2020 (SwafS-01-2018-2019-2020), με 
αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί Ευρωπαϊκές συμπράξεις (Schools as Living Labs, Make 
it Open, OSHub, PHERECLOS, PULCHRA, CONNECT, MOST, OsOs, κ.ά.), οι οποίες 
προωθούν  τη συνεργασία μεταξύ τυπικών και μη τυπικών δομών εκπαίδευσης, φορέων 
χάραξης πολιτικής, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, του συνόλου της εκπαιδευτικής 
κοινότητας (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί) και τοπικών οργανώσεων, φορέων και 
επιχειρήσεων προς όφελος της κοινωνίας. 
Στον πυρήνα του δίπτυχου Open Science – Open Schooling βρίσκονται οι εξής άξονες: 
Α) Επιστήμη και Τεχνολογία: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ευρωπαίοι πολίτες, νέοι και 
μεγαλύτεροι σε ηλικία, εκτιμούν τη σημασία της επιστήμης και θέλουν να είναι πιο 
ενημερωμένοι σχετικά με αυτήν, επιζητώντας βαθύτερη επιστημονική εκπαίδευση. Πάνω 
από το 40% πιστεύει ότι η καινοτομία που προέρχεται από την επιστήμη και την τεχνολογία 
μπορεί να έχει θετικό μελλοντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, την υγεία και την ιατρική 
περίθαλψη, αλλά και τις βασικές υποδομές (European Commission, 2014). 



Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | STE(A)M educators & education 

352 

Β) Καινοτομία και Μαθησιακά Οικοσυστήματα: Ο κόσμος δεν επιβραβεύει πλέον τους 
ανθρώπους μόνο για όσα γνωρίζουν, αλλά για όσα μπορούν να κάνουν με όσα γνωρίζουν. 
Για να εξασφαλιστεί η καινοτομία μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία, απαιτείται μια 
συστημική αλλαγή που αφενός στηρίζει την εκπαίδευση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων πέραν 
της γνώσης, ώστε οι μαθητές/τριες να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τις απαιτήσεις 
του 21ου αιώνα και αφετέρου στηρίζεται σε ένα ευρύτερο μαθησιακό οικοσύστημα (learning 
eco-system), στο οποίο εμπλέκονται ενεργά τα σχολεία, φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης, 
πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, η τοπική αυτοδιοίκηση και ένα ευρύτερο σύνολο 
παικτών που συνεργάζονται για την εύρεση καινοτόμων λύσεων που αφορούν την ευρύτερη 
κοινότητα (ΟECD, 2015· European Commission, 2018). 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα OS Hub και υλοποιείται στο νησί της Λήμνου. Στο πλαίσιο αυτής της 
πρωτοβουλίας δίνεται η ευκαιρία στα σχολεία να συνδεθούν με την τοπική κοινότητα, 
προκειμένου να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν ιδέες προς όφελος της κοινωνίας.  
 

Mέθοδος 

Στάδια Δημιουργίας κόμβου μαθητικής καινοτομίας στη Λήμνο 
Τον Σεπτέμβριο του 2020 στήθηκε ένας κόμβος μαθητικής καινοτομίας (Open Science Hub- 
OSHub) στο Γυμνάσιο Λιβαδοχωρίου της Λήμνου. Στόχος αυτού του κόμβου είναι μέσω της 
εκπαίδευσης STEM και της βιωματικής μάθησης ένα δίκτυο από εκπαιδευτικούς, μαθητές 
και μαθήτριες, την τοπική αυτοδιοίκηση, το πανεπιστήμιο και άλλους τοπικούς φορείς, να 
συνεργάζονται, να εντοπίζουν και να επιλύουν θέματα στο νησί της Λήμνου με τη βοήθεια 
της επιστήμης και της τεχνολογίας. 
Τους προηγούμενους μήνες είχαν προηγηθεί συναντήσεις στο νησί με τα σχολεία και τους 
βασικούς τοπικούς φορείς (τοπική αυτοδιοίκηση, επαρχείο νησιού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
τοπικές ΜΚΟ), ώστε να ενημερωθούν για την πρωτοβουλία και να δηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους για συμμετοχή σε αυτόν, πραγματοποιώντας έτσι μια χαρτογράφηση των 
εμπλεκόμενων φορέων (stakeholder mapping). Αφού εντοπίστηκαν οι βασικοί 
εμπλεκόμενοι, στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και ενημερώσεις, ώστε να 
δημιουργηθεί η έννοια της κοινότητας ανταλλαγής γνώσεων, ιδεών και απόψεων, η οποία 
καλείται να εντοπίσει τις τοπικές προκλήσεις με τις οποίες θα ασχοληθεί ο κόμβος τους 
επερχόμενους μήνες. Η διαδικασία συμπληρώνεται με την πρόταση αξίας του εγχειρήματος 
και μια μελέτη για την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα του έργου. Τα στάδια της 
διαδικασίας αποτυπώνονται στο Σχήμα 1, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία δεν 
είναι γραμμική αλλά δυναμική, με τους εμπλεκόμενους να καλούνται συχνά να 
επαναξιολογήσουν ή να επανασχεδιάσουν έργα και στρατηγικές.  
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  Σχήμα 1. Στάδια δημιουργίας τοπικού OSHub  

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια κάθε βήματος χρησιμοποιούνται εργαλεία συ-σχεδιασμού 
(co-creation) για τις εσωτερικές διαδικασίες και ενέργειες που απαιτούνται για την επιτυχή 
υλοποίηση του έργου, όπως είναι ο καθορισμός των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, 
εκπαιδευτικά εργαλεία, εξοπλισμός), η επίλυση προβλημάτων και η εξασφάλιση της 
βιωσιμότητας του έργου. Δείγματα των εργαλείων που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη 
διαδικασία παρατίθενται στο Σχήμα 2.  
 

     

 
  Σχήμα 2. Δείγμα εργαλείων συ-σχεδιασμού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

 
Πρόκληση και Αποστολή κόμβου |Εκπαίδευση STEM 
Τα εργαστήρια και οι συζητήσεις στο πλαίσιο του project με τη συμμετοχή όλων των φορέων 
που εμπλέκονται σε αυτό, όρισαν δύο βασικές θεματικές/προκλήσεις προς επίλυση κατά την 
επόμενη διετία:  
1) Το νησί της Λήμνου χαρακτηρίζεται από περιβαλλοντικό πλούτο και αυξημένη 
βιοποικιλότητα. Μία από τις προκλήσεις που εντοπίστηκε είναι να αυξηθεί η 
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ευαισθητοποίηση και η θετική στάση των μαθητών και της κοινότητας απέναντι στο 
περιβάλλον, με σκοπό να συνεργαστούν για θέματα, όπως είναι η διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, η υπεύθυνη κατανάλωση, η μείωση και διαχείριση των αποβλήτων, και η 
φροντίδα των ζώων. Οι στόχοι αυτοί συνδέονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 
(SDG) 12, 13, 14 και 15 (UN, 2015). 
2) Η εκπαίδευση στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνδέεται συχνά με την 
παραδοσιακή και την ακαδημαϊκή επίδοση. Ως εκ τούτου, μια δεύτερη πρόκληση είναι να 
αναπτυχθούν βιωματικές εκπαιδευτικές μέθοδοι STEM και ένα πρόγραμμα σπουδών 
βασισμένο σε πραγματικά ζητήματα καθημερινότητας, που αφορούν την εκπαιδευτική 
κοινότητα, που θα εμπλέξουν και θα παρακινήσουν τους μαθητές, παρέχοντάς τους 
ταυτόχρονα γνώσεις και σημαντικές δεξιότητες, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων και η 
συνεργασία. Οι στόχοι αυτοί συνδέονται με τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης (SDG) 4 (UN, 
2015). 
Η πρώτη πρόκληση επιλύεται με τα μαθητικά project που αναλύονται στην επόμενη 
υποενότητα. Η δεύτερη πρόκληση αντιμετωπίζεται με την εγγενή φύση του προγράμματος 
που εστιάζει στην εκπαίδευση STEM και την ενεργό εμπλοκή των μαθητών/τριών στη 
μαθησιακή διαδικασία. Μέσω της ανάπτυξης μαθητικών project που βασίζονται στην 
επιστήμη και την τεχνολογία και παρέχουν λύσεις για πραγματικά ζητήματα της 
καθημερινότητας, η διαδικασία της μάθησης αποκτά αυτόματα πρόσβαση στον 
"πραγματικό κόσμο" και η σχολική κοινότητα γεφυρώνεται με την ευρύτερη τοπική 
κοινότητα (πανεπιστήμιο, δήμος, επιχειρήσεις, πολίτες). Ως εκ τούτου αναπτύσσεται ένα 
πρόγραμμα σπουδών STEM (με έμφαση στο Arduino, το App Inventor, την τρισδιάστατη 
εκτύπωση), το οποίο ακολουθεί την προσέγγιση “train the trainer” και τον σχεδιαστικό 
κύκλο επίλυσης προβλήματος. Για να ξεπεραστεί η γεωγραφική απομόνωση, αλλά και οι 
περιορισμοί που επέφερε ο COVID, η συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών 
συμπληρώθηκε από ψηφιακά εργαλεία και διαδικτυακά μαθήματα.  
 

Αποτελέσματα 

Μαθητικά project STEM 
Αφού προσδιορίστηκαν οι τοπικές προκλήσεις, επιλέχθηκαν συγκεκριμένα project, στα 
οποία θα δουλέψουν αρχικά οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, ώστε να προσφέρουν μια λύση 
με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας. Τα τρία βασικά project που υλοποιούνται 
κατά το σχολικό έτος 2020-2021 είναι: α) η έξυπνη ταΐστρα β) τα έξυπνα γυαλιά για τυφλούς 
και γ) το έξυπνο μπαστούνι για τυφλούς. 

Α. Έξυπνη Ταΐστρα για αδέσποτα ζώα 
Η βασική ιδέα του έργου στηρίζεται στη διαπίστωση των μαθητών αναφορικά με το κενό 
που υπάρχει στην περιοχή του Λιβαδοχωρίου Λήμνου στο πεδίο της σίτισης των αδέσποτων 
ζώων. Έτσι, ως ομάδα σκέφτηκαν να δημιουργήσουν μια έξυπνη ταΐστρα αδέσποτων ζώων, 
η οποία στηρίζεται σε ανακυκλωμένα υλικά (καζανάκια από πρόσφατη ανακαίνιση 
σχολείου), που με τη βοήθεια μικροϋπολογιστή Arduino και των κατάλληλων αισθητήρων 
μετατρέπονται σε έξυπνες συσκευές ικανοποιώντας τις ανάγκες τις κεντρικής ιδέας.   
Στην απορροή από το καζανάκι προσαρμόζεται ο αυτοματισμός, ο οποίος αποτελείται από 
μια πλακέτα arduino, αισθητήρα κίνησης HC-SR04 και ένα Servo. Όταν το ζώο πλησιάζει σε 
προκαθορισμένη απόσταση από τον αισθητήρα, τότε ανοίγει αυτόματα το πώμα της 
ταΐστρας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να πέσει επαρκής ποσότητα 
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τροφής. H θήκη για το Arduino σχεδιάστηκε τρισδιάστατα και εκτυπώθηκε σε τρισδιάστατο 
εκτυπωτή. 
 

     
Σχήμα 3. Έξυπνη ταΐστρα αδέσποτων ζώων και μηχανισμός Arduino 

 
 

B. Τα έξυπνα γυαλιά για τυφλούς 
Η βασική ιδέα του έργου στηρίζεται στην ανάγκη των μαθητών να παράσχουν βοήθεια σε 
άτομα με προβλήματα όρασης (Τυφλούς) . Έτσι, δημιούργησαν έξυπνα γυαλιά τα οποία με 
κατάλληλο αισθητήρα (HC-SR04) αντιλαμβάνονται εμπόδια στο ύψος του κεφαλιού (σε 
προκαθορισμένη απόσταση) και ειδοποιούν τον χρήστη με κατάλληλο ήχο, ο οποίος αλλάζει 
όταν η απόσταση μειώνεται. Τα βασικά υλικά που χρησιμοποίησαν στην κατασκευή είναι: 
κατάλληλα εργατικά γυαλιά, αισθητήρα HC-SR04, πλακέτα arduino, buzzer, ενώ ο 
προγραμματισμός έγινε σε minibloq. 
 

       
Σχήμα 4. Έξυπνα γυαλιά για τυφλούς 

Γ. Το έξυπνο μπαστούνι για τυφλούς 
Ως προέκταση των έξυπνων γυαλιών δημιουργήθηκε έξυπνο μπαστούνι, το οποίο με 
κατάλληλο αισθητήρα (HC-SR04) αντιλαμβάνεται εμπόδια (σε προκαθορισμένη απόσταση) 
και ειδοποιείται ο χρήστης με κατάλληλο ήχο, ο οποίος αλλάζει όταν η απόσταση μειώνεται. 
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Τα βασικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι : ειδικό μπαστούνι ανθρώπων με 
προβλήματα όρασης, αισθητήρας HC-SR04 , πλακέτα arduino, buzzer, ενώ ο 
προγραμματισμός έγινε σε minibloq. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αυτοματισμός είναι ελαφρύς 
και προσαρμοσμένος σε πραγματικό μπαστούνι τυφλού, χωρίς να ακυρώνεται η χρήση του 
μπαστουνιού. Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας του αισθητήρα 
απόστασης.  
 

 
Σχήμα 5. Έξυπνο μπαστούνι για τυφλούς 

 

Εκπαιδευτική Διαδικασία, Γνώσεις, Δεξιότητες 
Μέσα από την παραπάνω διαδικασία το σχολείο απέκτησε νέο εξοπλισμό (3D printer, 
μικροϋπολογιστές Arduino, αισθητήρες, κ.λ.π.), ενώ τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι 
μαθητές απέκτησαν νέες γνώσεις σχετικά με τον προγραμματισμό, τα ηλεκτρικά κυκλώματα, 
τη χρήση αισθητήρων, αλλά και νέες δεξιότητες, όπως είναι η επίλυση προβλήματος, η 
συνεργασία και η δημιουργικότητα. Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθήθηκε έβαλε 
στο κέντρο τον μαθητή και συνδέθηκε με πραγματικά προβλήματα. Απόδειξη των 
παραπάνω αποτελεί το γεγονός ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες της εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και των δυσκολιών φυσικών συναντήσεων και συνεργασίας, οι συμμετέχοντες 
δεν έχασαν το ενδιαφέρον τους και ολοκλήρωσαν τις ιδέες τους. 

Δίκτυο συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών  
Η προσέγγιση δημιουργίας ενός δικτύου που περιλαμβάνει διαφορετικούς φορείς της 
τοπικής κοινωνίας (σχολική κοινότητα: μαθητές-εκπαιδευτικοί-γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση, 
πανεπιστήμιο, οργανώσεις) συνδέει το σχολείο με την τοπική κοινωνία και δημιουργεί νέες 
συνέργειες προς όφελος όλων. Η αξιοποίηση του δικτύου δεν έχει γίνει στον μέγιστο δυνατό 
βαθμό εξαιτίας διαφορετικών προτεραιοτήτων (τοπική αυτοδιοίκηση) και ευκαιριών 
συνεργασίας λόγω των δυσκολιών της επιδημίας COVID (π.χ. κλειστά πανεπιστήμια, 
αδυναμία διοργάνωσης επιστημονικών εργαστηρίων, επισκέψεων, κ.λ.π.), ωστόσο έχει 
δημιουργηθεί μια ισχυρή βάση κοινής στόχευσης που θα αξιοποιηθεί περισσότερο κατά τους 
επόμενους μήνες του προγράμματος. Παράλληλα έχουν δοθεί ευκαιρίες νέων συνεργασιών 
και σχεδιασμού δράσεων για καινούριες πρωτοβουλίες επιστήμης και τεχνολογίας στο νησί 
(π.χ. Aegean Science Festival). 
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Συμπεράσματα 
Οι καρποί που έχει δρέψει το πρόγραμμα, παρά την υλοποίησή του στον καιρό της 
πανδημίας και τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δυσκολίες που αυτή επιφέρει, είναι ήδη 
άξιοι λόγου, καθώς έχουν εμπλακεί μαθητές Γυμνασίου και εκπαιδευτικοί σε μια 
δημιουργική εκπαιδευτική διαδικασία STEM, μέσω της οποίας οι ίδιοι αποκτούν γνώσεις 
και δεξιότητες και παράλληλα προσφέρουν απτές λύσεις για την τοπική κοινωνία.  
Στα επόμενα βήματα του project είναι η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για τη 
συζήτηση πιθανής γενίκευσης και στήριξης της έξυπνης ταΐστρας, ώστε να δοθεί λύση στη 
σίτιση των αδέσποτων ζώων στο νησί, αλλά και η σύμπραξη με το πανεπιστήμιο, ώστε να 
ενημερωθούν οι μαθητές για τα είδη μανιταριών της Λήμνου και να δημιουργήσουν μια 
εφαρμογή επιστήμης πολιτών (citizen science), για να παρακολουθούν και να καταγράφουν 
τα μανιτάρια στο νησί και να παρέχουν δεδομένα στην έρευνα που πραγματοποιείται από 
το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Τέλος μέσω της διαδικασίας συ-σχεδιασμού ήδη σχεδιάζονται τα 
νέα μαθητικά project που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος για την 
ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022. 
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Η προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών 
Γυμνασίου μέσω της εκπαιδευτικής δράσης STEΑM: «Η 
μουσική και ο χορός των σεισμών όπως καταγράφονται 

από τον σεισμογράφο» 
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Περίληψη 

Παρουσιάζεται καινοτόμος δράση που στοχεύει στην καλλιέργεια και προαγωγή προστατευτικών 
προσωπικών (ενδογενών) και περιβαλλοντικών (εξωγενών) παραγόντων της ψυχικής ανθεκτικότητας 
των μαθητών του Γυμνασίου, όπως η συναισθηματική νοημοσύνη, η αυτοεκτίμηση, η 
αυτοαποτελεσματικότητα, η κοινωνικοποίηση και η ενσυναίσθηση. Μέσα από την πολυπλευρικότητα 
και τη διεπιστημονικότητα της δράσης αυτής επιτυγχάνεται η ανάπτυξη και ανάδειξη των γνωστικών, 
κοινωνικών, προσωπικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, αυτών που εμφατικά χαρακτηρίζονται ως 
«οι δεξιότητες του 21ου αιώνα».  Τα κεντρικά σημεία αναφοράς της δράσης αυτής αποτελούν η 
διεπιστημονική προσέγγιση, η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη. Προτείνεται ο σχεδιασμός, η 
οργάνωση και η υλοποίηση Μουσικοχορευτικής παράστασης «Η μουσική και ο χορός των σεισμών 
όπως καταγράφονται από τον σεισμογράφο», στην οποία συμμετέχουν οι μαθητές που 
παρακολούθησαν STEAM Εκπαίδευση, η οποία υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις με συνολική διάρκεια μια 
σχολική χρονιά. Οι τρεις (3) φάσεις της δράσης περιλαμβάνουν προσεγγίσεις STEAM με βάση την 
εκπαίδευση (Education-based), τη συνεργατικότητα (collaborative approach), την κατάκτηση της 
γνώσης μέσω Ερευνητικής εργασίας (Project-based) και την ενσωμάτωση των Τεχνών (STEΜ through 
Art integration). Ως προσδοκώμενα οφέλη αναμένονται η μέγιστη ενεργοποίηση των συμμετεχόντων, η 
ενσωμάτωση υψηλών προσδοκιών εξέλιξης, η απόλαυση των επιτευγμάτων τους και εν τέλει η ενίσχυση 
και προστασία της ψυχικής τους ανθεκτικότητας.  

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση STEAM, Ψυχική ανθεκτικότητα, Διεπιστημονικότητα, Σεισμογράφος, 
Μουσική, Χορός. 

Εισαγωγή 

Η ποικιλομορφία και η ανομοιογένεια του σύγχρονου σχολείου, όσον αφορά τα 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά και την κοινωνικο-οικονομική και μορφωτική προέλευση των 
μαθητών, δημιουργεί μια σχολική πραγματικότητα όπου κυριαρχούν σε καθημερινή βάση 
στρεσογόνες καταστάσεις, απείθαρχες συμπεριφορές, μαθησιακές δυσλειτουργίες και 
προβλήματα ένταξης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής. Οι κοινωνικές ανάγκες και οι 
απαιτήσεις συνεχώς μεταβάλλονται επηρεάζοντας το σχολείο, που όμως παραμένει να 
λειτουργεί ως ο ουσιαστικότερος δρόμος για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την παροχή 
γνώσης για μια ομαλή, ισόρροπη και αρμονική ένταξη των μαθητών στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι. Η δεδομένη πλέον επιδίωξη για αποτελεσματικό σχολείο (Θωμά, 2010) επιβάλλει 
ένα ασφαλές, επικοινωνιακό και συνεργατικό σχολικό περιβάλλον με υψηλές προσδοκίες 
για τους μαθητές, πρόβλεψη για ανάπτυξη δεξιοτήτων 21ου αιώνα και καινοτόμες μεθόδους 
διδασκαλίας που οικοδομούν διεπιστημονικά και διερευνητικά τη γνώση. Ασφαλώς, πάνω 
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απ’ όλα, το σύγχρονο σχολείο «αναζητά» εκπαιδευτικούς με ανοιχτό πνεύμα, για να 
διδάξουν τους μαθητές «πώς θα μαθαίνουν» (Παπά, 2010). Απαιτούνται νεωτεριστικές και 
καινοτόμες δράσεις, προγράμματα και διδακτικές πρακτικές διαφοροποιημένης 
μαθησιακής προσέγγισης,  που στοχεύουν στην κατανόηση του πραγματικού κόσμου και 
της λειτουργίας του με έμφαση στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής 
πραγματικότητας, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούν και αναπτύσσουν τους ατομικούς και 
περιβαλλοντικούς προστατευτικούς παράγοντες της ψυχικής ανθεκτικότητας (Luthar & 
Cicchetti, 2000﮲ Fergus & Zimmerman, 2005).      
Η εκπαίδευση STEAM προσφέρει δυνατότητες, ώστε ο μαθητής να βρεθεί αντιμέτωπος με 
προβλήματα του πραγματικού κόσμου (με περιβαλλοντικές, κοινωνικοοικονομικές και 
πολιτικές επιδράσεις), να κατανοήσει τις συνθήκες, τα αίτια και τις επιπτώσεις αυτών, και να 
οδηγηθεί στην επίλυσή τους. Το πλαίσιο και τα εργαλεία της εκπαίδευσης STEAM ενισχύουν 
τη δυνατότητα του μαθητή στην απόκτηση δεξιοτήτων κατανόησης και επίλυσης τέτοιων 
προβλημάτων, καθοδηγώντας, υποστηρίζοντας, εμπλουτίζοντας, και εμπνέοντας τη 
διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση, τις συνεργασίες και την κριτική σκέψη του μαθητή. 
 Η προσέγγιση της γνώσης επιτυγχάνεται μέσω σημείων πρόσβασης από την Επιστήμη 
(Science), την Τεχνολογία (Technology), τη Μηχανική (Engineering), τις τέχνες (Arts) και τα 
Μαθηματικά (Mathematics). 
Η εφαρμογή STEAM μεθόδων διαμορφώνει μαθητές που μπορούν να πάρουν 
υπολογισμένα ρίσκα, να εξοικειωθούν στην πειραματική μάθηση, να εκπαιδευτούν στην 
επίλυση προβλημάτων, να ενσωματώσουν τη συνεργατικότητα και να προσανατολίσουν τη 
σκέψη και τις δεξιότητές τους στη δημιουργική διαδικασία. . Έτσι είναι δυνατόν να 
σμιλευτούν και  να αναπτυχθούν ολόπλευρα άτομα, που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, 
αυτενεργούν, καινοτομούν, που ηγούνται, που θέτουν υψηλούς στόχους και επιχειρούν την 
επίτευξή τους στον πραγματικό κόσμο, διότι αποκτούν την ικανότητα να διακρίνουν, να 
παρακολουθούν και να ενσωματώσουν την εξέλιξη.( Ιστότοπος STEAM) 
Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ζωής του 21ου αιώνα, όπως οι γνωστικές, οι κοινωνικές, οι 
συναισθηματικές και οι προσωπικές (Bucher, 2014), θα επιφέρει την ψυχολογική επάρκεια, 
τη θετική προσαρμογή και κατά συνέπεια την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δύσκολων 
και αντίξοων καταστάσεων της καθημερινότητας (Heckman & Corbin, 2016). Στο σχολικό 
περιβάλλον ζητήματα ένταξης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής χρήζουν άμεσης 
αναγνώρισης και επιμελημένης επιστημονικής – παιδαγωγικής αντιμετώπισης με 
προσανατολισμό στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας (Χατζηχρήστου, 2011α﮲ 
Χατζηχρήστου, 2011β).  
 Ως ψυχική ανθεκτικότητα ορίζεται η «ικανότητα» του ατόμου να ανταπεξέρχεται 
αποτελεσματικά σε αντίξοες συνθήκες και στρεσογόνες καταστάσεις, επιφέροντας θετική 
προσαρμογή και ισορροπία (Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρία, 2011˙ Prince-Embury & 
Donald, 2013). Έχει την έννοια μιας διαρκούς δυναμικής διαδικασίας που μεταβάλλεται 
κατά την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών – εφήβων και εξαρτάται τόσο από ατομικούς 
όσο και από περιβαλλοντικούς παράγοντες (Prince-Embury & Steer, 2010). Η ψυχική 
ανθεκτικότητα ως ένα σύνολο από ψυχικές διεργασίες που έχει τα χαρακτηριστικά ενός 
αμυντικού και προστατευτικού ταυτόχρονα μηχανισμού (Greene, Galambos, & Lee, 2004˙ 
Masten, 2011˙ Zimmerman et al., 2013), έχει την αναφορά της σε αντίξοες καταστάσεις και 
φαινόμενα επικινδυνότητας που τα παιδιά βιώνουν ή έχουν βιώσει στη ζωή τους.  
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Η προτεινόμενη δράση STEAM 

«H μουσική και ο χορός των σεισμών», όπως καταγράφονται από τον σχολικό σεισμογράφο 
του Γυμνασίου Λογγάς (Μεσσηνία) σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Καρδαμύλης 
(Μεσσηνίας), σχεδιάζουν την υλοποίηση δράσης STEAM κατά τη διάρκεια μιας σχολικής 
χρονιάς. Οι τρεις (3) φάσεις της δράσης περιλαμβάνουν προσεγγίσεις STEAM με βάση την 
εκπαίδευση (Education-based), τη συνεργατικότητα (collaborative approach), την 
κατάκτηση της γνώσης μέσω Ερευνητικής εργασίας (Project-based) και την ενσωμάτωση των 
Τεχνών (STEΜ through Art integration). Οι συμμετέχοντες εφαρμόζουν, όπου απαιτείται 
ερευνητική προσέγγιση, το εργαλείο των Bryk, Gomez, and Grunow (2010) “Plan, Do, 
Study, Act Cycle”, με το οποίο  εμπλέκονται και δραστηριοποιούνται ουσιαστικά στην 
ερευνητική δράση. 
Κατά τη διάρκεια της 1ης φάσης επιχειρείται η κατανόηση του προβλήματος και ο 
εντοπισμός των επιστημονικών, θεματικών πεδίων. Καθορίζονται ερευνητικά ερωτήματα με 
στόχο τον προσδιορισμό των επί μέρους επιστημονικών κατευθύνσεων που αφορούν στο 
πρόβλημα. Οι μαθητές μελετούν, αναζητούν, ανακαλύπτουν, παραδείγματος χάριν, πώς 
δημιουργούνται οι σεισμοί, πώς λειτουργεί ο σεισμογράφος, τι είναι η συχνότητα ή η 
περίοδος ενός σήματος κ.λ.π.  
Κατά τη διάρκεια της 2ης φάσης οι μαθητές εξασκούνται, πειραματίζονται και ενεργούν 
μέσω συγκεκριμένων, καλά καθορισμένων πρακτικών ασκήσεων, που καλύπτουν όλους τους 
εντοπισμένους θεματικούς άξονες. Για παράδειγμα χρησιμοποιούν την εφαρμογή Jamaseis 
για τον εντοπισμό του επικέντρου ενός σεισμού ή εξασκούνται στην τεχνική Sonification 
δημιουργώντας απλούς, πρωτογενείς ήχους. Προετοιμάζουν τη μουσική σύνθεση 
ηχοποιώντας πραγματικά σεισμικά σήματα, όπως τα καταγράφει ο Σχολικός Σεισμογράφος 
του Γυμνασίου Λογγάς. Ο σεισμογράφος είναι μέρος του δικτύου School Network Alerts 
Citizens (SNAC) EU-ERASMUS project (ιστότοπος SNAC). 
Κατά τη διάρκεια της 3ης φάσης οι μαθητές σχεδιάζουν και οργανώνουν την παράσταση. 
 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ 
Τίτλος H μουσική και ο χορός των σεισμών, όπως καταγράφονται από 

τον σχολικό σεισμογράφο 
Φορείς Υλοποίησης Γυμν. Λογγάς, Γυμνάσιο Καρδαμύλης(Μεσσηνία) 
Οργάνωση  Ομαδοσυνεργατική οργάνωση μαθητών Β’ και Γ’ τάξεων. 

Προτείνεται η εφαρμογή σε ένα μαθητικό τμήμα και 
αξιοποιούνται διδακτικές ώρες του ωρολογίου προγράμματος 
(π.χ. Μουσικής, Φυσ. Αγωγής, Εργαστηρίου Φυσικής κ.ά). 
Επιπλέον, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων μπορούν να 
μεγιστοποιήσουν τον ωφέλιμο χρόνο και να ισχυροποιήσουν την 
αποτελεσματικότητα της δράσης. Η ένταξη της δράσης σε 
πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων θα δώσει τη δυνατότητα 
αξιοποίησης χρόνου και εκτός ωρολογίου προγράμματος.  

Διεπιστημονικότητα Οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν και 
συνεργάζονται: Μαθηματικά, Φυσική, Γεωλογία, Πληροφορική, 
Μουσική, Φυσική Αγωγή, Θεατρολογία, Εικαστικά. 

ΦΑΣΗ-1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
Διάρκεια 3 μήνες 
 Οι μαθητές μελετούν ιστορικά και επιστημονικά στοιχεία που 

αφορούν στη σεισμολογία (πχ. δημιουργία σεισμών), τον 
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σεισμογράφο (ιστορία, κατασκευή, αρχές λειτουργίας).   
Οι μαθητές κατανοούν τη φύση και τις ιδιότητες του ήχου. 
Καθοδηγούνται από τον εκπαιδευτικό Φυσικής σε συνεργασία με 
τον εκπαιδευτικό Μουσικής και μελετούν τα φυσικά και μουσικά 
χαρακτηριστικά του, π.χ. συχνότητα, ένταση, διάρκεια. 
Σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό Μαθηματικών, το κλάσμα 
(ποσότητα ήχου)/(ποιότητα ήχου), οι υποδιαιρέσεις και οι 
χρονικές αξίες μελετώνται και αναλύονται. 
Οι μαθητές διδάσκονται βασικές αρχές Μουσικής σύνθεσης και 
Μουσικής Τεχνολογίας. 
Μελετούν τη φύση και τα χαρακτηριστικά των ηχητικών σημάτων. 
Sonification (Ηχοποίηση, Ηχοδημιουργία, Ηχοπαραγωγή) ως “η 
ποίηση των ήχων” των δεδομένων ή της πληροφορίας (The sound 
of data). Πώς μπορεί να επιτευχθεί η αντιστοίχιση στοιχείων των 
δεδομένων μας σε στοιχεία ηχητικού σήματος; Θα μελετηθεί η 
τεχνική που προτείνεται από τους Last and Usyskin (2015).  
Οι μαθητές προσεγγίζουν την έννοια του χορού ως πολιτισμικό, 
μορφωτικό και παιδαγωγικό μέσο. Επιδιώκεται να 
ενεργοποιηθούν, με σκοπό τη δημιουργική συμμετοχή, την 
ερευνητική αναζήτηση, την παρατήρηση και την ανακάλυψη των 
στοιχείων εκείνων που προσδίδουν στον χορό  τον χαρακτηρισμό 
«τέχνη». Έτσι, μέσα από την κριτική παρατήρηση και ανάλυση 
ιστορικών στοιχείων, αλλά και χορευτικών δρώμενων, θα 
αναζητήσουν τα αθέατα σημεία της τέχνης του χορού, που το 
μορφοποιούν σε τέχνη με διαμορφωτική και παιδαγωγική αξία. 
Επιπλέον, θα αναδειχθούν συγκεκριμένα είδη χορού, όπως ο 
σύγχρονος χορός, ο δημιουργικός - εκφραστικός χορός σύμφωνα 
με τη θεωρία του Laban  και άλλοι χοροί που βασίζονται στον 
αυτοσχεδιασμό, την πρακτική εφαρμογή των οποίων θα 
χρειαστούμε κατά την εξελικτική πορεία της δράσης μας.  
Τέλος, σημαντικό σημείο στο θεωρητικό μέρος αποτελεί η μελέτη 
του τρόπου που ο χορός μπορεί να λειτουργήσει ως 
μετασχηματιστική μάθηση. 
 

ΦΑΣΗ-2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
Διάρκεια 3 μήνες 
 Οι μαθητές μελετούν τη φύση των σεισμικών σημάτων και την 

καταγραφόμενη μορφή από τον Σχολικό Σεισμογράφο. 
Χρησιμοποιούνται κατάλληλα λογισμικά, πχ. Jamaseis για εύρεση 
επικέντρου, βάθους και τοποθεσίας. Κατανοούν τη μέθοδο της 
Τριγωνοποποίησης (Triangulation) χρησιμοποιώντας σεισμικά 
σήματα από τρεις διαφορετικούς σεισμογράφους του δικτύου. 
Κατασκευάζουν μουσικά όργανα από απλά υλικά και 
δημιουργούν πρωτογενείς ήχους, τους οποίους ηχογραφούν και 
στη συνέχεια επεξεργάζονται με κατάλληλες εφαρμογές (π.χ. 
Audacity). H συχνότητα, η ένταση, η χροιά και η διάρκεια των 
καταγεγραμμένων ήχων μελετώνται, κατανοούνται και 
εξειδικεύονται. Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις κυματομορφές 
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και τους αντίστοιχους ήχους που παράγονται από αλλαγές στα 
χαρακτηριστικά τους. 
Sonification: Οι μαθητές εξοικειώνονται με την τεχνική των Last 
and Usyskin (2015) και τα απαραίτητα εργαλεία λογισμικού. Η 
εξάσκηση γίνεται με πραγματικά σεισμικά σήματα. Στόχος είναι 
να κατασταλάξουν οι μαθητές στο ποια θα είναι η κατεύθυνση της 
μουσικής σύνθεσης. 
Οι μαθητές εκπαιδεύονται στον αυτοσχεδιασμό και στη 
δημιουργική έκφραση μέσω του χορού. Οι μαθητές αυτό που 
ανακαλύπτουν μόνοι τους το διατηρούν για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα από την προσφερόμενη γνώση (Κολιάδη, 2010). Θα 
εξασκηθούν στη χορευτική απόδοση της μουσικής με αυθόρμητο 
τρόπο, χρησιμοποιώντας τη φαντασία και τις αισθήσεις τους. Ο 
επιδιωκόμενος απώτερος στόχος του πρακτικού μέρους είναι η 
εξάσκηση στην ελεύθερη έκφραση των συναισθημάτων και η 
κινητική αποτύπωσή τους μέσω χορογραφιών. Οι χορογραφίες 
σχεδιάζονται ως προς τη θέση των χορευτών στο επίπεδο της 
σκηνής με βάση γεωμετρικές έννοιες. Η σχέση και η κίνηση των 
σωμάτων των χορευτών στον χώρο καθορίζεται από φυσικούς 
νόμους, τους οποίους οι χορευτές κατανοούν και αναλύουν μέσω 
της Φυσικής επιστήμης, π.χ. θέσεις ισορροπίας, κέντρο βάρους, 
στροφορμή, θέσεις εκτός άξονα. 
Οι μέθοδοι διδασκαλίας έχουν χαρακτήρα μαθητοκεντρικό, 
συμμετοχικό, ομαδοσυνεργατικό, με έμφαση στη μάθηση μέσω 
βιώματος. Θα χρησιμοποιηθούν η μέθοδος της διερεύνησης και 
της ανακάλυψης, η εξατομικευμένη, η ομαδοσυνεργατική, η 
διδασκαλία σε δυάδες, η μέθοδος  της επίλυσης προβλήματος με 
τον καθηγητή σε ρόλο καθοδηγητή, συμβούλου και εμψυχωτή. 
 
 

ΦΑΣΗ-3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – Η ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
Διάρκεια 3 μήνες 
 Οι μαθητές καλούνται να χορογραφήσουν το μουσικό κομμάτι 

που έχουν οι ίδιοι συνθέσει, κάνοντας sonification των σεισμικών 
σημάτων που περιγράφουν τη σεισμική δραστηριότητα, όπως την 
έχει καταγράψει ο σεισμογράφος τα δύο τελευταία χρόνια στην 
περιοχή της Μεσσηνίας. 
Οι μαθητές σχεδιάζουν και οργανώνουν την παράσταση: Ήχος, 
εικόνα, Βίντεο, κοστούμια, Σκηνικά. 
Διερευνούν μεθόδους και πρακτικές προώθησης της παράστασης 
στα Μέσα Μαζικής ενημέρωσης, κοινωνικά δίκτυα. Προσκαλούν 
άλλα σχολεία, τοπικούς φορείς και απευθύνονται με έμφαση στην 
τοπική κοινωνία, για να ενημερώσουν, να επιδείξουν, να 
αναδείξουν και να εμπνεύσουν για τη δημιουργία τους. 

 
 Οι τέχνες, παρόλο που αποτελούν ένα δυναμικό εργαλείο απόλυτα συνυφασμένο με την 
καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων ζωής αλλά και της ψυχοκοινωνικής 
προσαρμογής, διαπιστώνεται ότι δεν διαδραματίζουν στα πλαίσια του σχολείου τον ρόλο 
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που τους αρμόζει (Αθανασέκου & Αργυριάδης, 2018). Γνωρίζουμε ότι κάθε μαθητής 
μαθαίνει καλύτερα μέσω της χρήσης των αισθήσεων και των εμπειριών, αλλά και με δικό 
του τρόπο και πάντα κάτω από ευνοϊκές και κατάλληλες συνθήκες (Gardner, 1990﮲ Eisner, 
2014). Σε πολλά κράτη οι τέχνες έχουν ενταχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, 
αναγνωρίζοντας την πολύπλευρη και πολυεπίπεδη αξία και προσφορά τους τόσο στη 
δυνατότητα ανάπτυξης διαδραστικών, συνεργατικών και διεπιστημονικών συνεργιών, όσο 
και ως ενός δυναμικού «μέσου – εργαλείου» ανάπτυξης, καλλιέργειας και βιωματικής 
εφαρμογής των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στον πραγματικό κόσμο (Μαλαφάντης & 
Καρέλα, 2012﮲ Myint Swe K., Shaljan 2019). 

Αξιολόγηση της δράσης 

Η ανάπτυξη των ατομικών προστατευτικών παραγόντων, δηλαδή οι ιδιότητες που διαθέτει 
ένα άτομο και τα χαρακτηριστικά του, δημιουργούν προϋποθέσεις για θετική προσαρμογή 
σε αντιξοότητες και δύσκολες καταστάσεις.  
Σύμφωνα με τον Luthar (2006) οι ατομικοί προστατευτικοί παράγοντες διαμορφώνονται και 
αναπτύσσονται, όταν τα νεαρά άτομα βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Οι 
νέοι δίνουν μεγάλη σημασία στις σχέσεις τους, μιας και σε δύσκολες καταστάσεις είναι αυτές 
που θα τους υποστηρίξουν και θα τους κάνουν να νιώσουν συναισθηματική ασφάλεια 
(Prince- Embury, 2008). Οι μηχανισμοί κοινωνικής προσαρμογής και αυτοπροστασίας 
κινητοποιούνται, όπως καταδεικνύουν οι έρευνες, από τη δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης 
των παιδιών με τους σημαντικούς «άλλους» (Luthar, Lyman, & Crossman, 2014). 
 Η μακροχρόνια υλοποίηση της δράσης μας απαιτεί ενεργοποίηση και έντονη 
δραστηριότητα των νεαρών ατόμων, αναπτυγμένες επικοινωνιακές σχέσεις, ενσυναίσθηση 
και υπευθυνότητα, που αποτελούν ενδεικτικά σημεία αναπτυγμένων κοινωνικών 
δεξιοτήτων (Luthar & Cicchetti, 2000﮲ Masten, 2001). Η επεξεργασία των πληροφοριών για 
εξεύρεση λύσεων και επίλυσης προβληματικών καταστάσεων από τους εφήβους, καθώς 
επίσης και η διαχείριση πολύπλοκων και απαιτητικών καταστάσεων άγχους και έντασης, 
έχουν σχέση με τις γνωστικές ικανότητες και συγκαταλέγονται στους ατομικούς 
προστατευτικούς παράγοντες (Sapienza & Masten, 2011). 
Οι μαθητές θα πρέπει μόνοι τους να αναλύσουν και να επεξεργαστούν τα δεδομένα του 
σεισμογράφου χρησιμοποιώντας την πρότερη γνώση που έχουν αποκτήσει στην αρχική 
φάση της δράσης μας, να προβούν στη μουσική σύνθεση μέσα από την ενεργοποίηση της 
δικής τους φαντασίας και μέσω των σεισμικών σημάτων που αποτυπώνονται στο 
σεισμογράφημα, και στο τέλος να δημιουργήσουν τη δική τους χορογραφία βασισμένη στη 
μουσική σύνθεση που δημιούργησαν. Όλες αυτές οι δραστηριότητες και ενέργειες απαιτούν 
μια σειρά από δεξιότητες και ικανότητες, όπως η συνεργασία, η αυτοεκτίμηση και η 
ενσυναίσθηση, η αυτοαποτελεσματικότητα, η αυτοπεποίθηση , η αυτοκυριαρχία και ο 
αυτοέλεγχος, η επιμονή και η επιμονή. Νεαρά άτομα που καλλιεργούν και αναπτύσσουν 
όλες αυτές τις δεξιότητες και ικανότητες πορεύονται αποδεδειγμένα στην ανάπτυξη της 
ψυχικής τους ανθεκτικότητας (Παπακωνσταντινοπούλου, 2018﮲ Gerard & Buehler, 2004﮲ 
Μπακοπούλου, 2017) 
Η έντονη ανάγκη των νεαρών ατόμων να αναγνωριστούν στις προσπάθειες αλλά και στα 
επιτεύγματά τους από τους «σημαντικούς» γι’ αυτούς ανθρώπους, φαίνεται ότι επιτυγχάνεται 
μέσα από τη δράση μας, μιας και η στόχευση είναι η τελική ανοιχτή στην κοινωνία 
εκδήλωση. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές αισθάνονται ότι οι προσδοκίες τους 
επιτυγχάνονται και λαμβάνουν την αποδοχή, την επιβράβευση και την υποστήριξη όλων 
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αυτών που αποτελούν τον σημαντικό περίγυρο γι’ αυτούς, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
αυτοπεποίθησης, της αυτοαποτελεσματικότητας και της αυτοεκτίμησης (Harter, 1993). 
Το σύνολο των δραστηριοτήτων μας απαιτούν προσπάθεια, αυτοπεποίθηση, διορατικότητα 
και προβλεψιμότητα για σωστές επιλογές από την πλευρά των μαθητών, στοιχεία που 
σχετίζονται άμεσα με την αυτοαποτελεσματικότητα (Schunk, Pintrich & Meece, 2010﮲ 
Bandura, 1982), η οποία και αποτελεί ατομικό προστατευτικό παράγοντα. 
Η ενασχόληση με την τέχνη του χορού, της μουσικής, των εικαστικών και του θεάτρου 
απαιτεί για τους μαθητές πρόκληση για βαθιά ενδοσκόπηση του εαυτού, αισθητηριακή 
ευαισθησία και ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων του εαυτού αλλά και των 
άλλων, προκειμένου κάθε φορά να αποτυπωθούν τα μουσικά, χορογραφικά και θεατρικά 
δρώμενα που πλαισιώνουν τη δράση μας. Η έμφυτη ανάγκη των ατόμων να βιώσουν θετικά 
συναισθήματα προκειμένου να καλύψουν μια ψυχολογική διάσταση (Frankl, 1967), έρχεται 
να υλοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή ποικιλίας ευχάριστων δραστηριοτήτων, τη χρήση 
των τεχνών και τη γνωστική και πρακτική εμβάθυνση σε βασικές έννοιες των φυσικών 
επιστημών. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία σε διαδραστικότητα και αλληλεπίδραση, με 
πρωταγωνιστές τους μαθητές σε μια μαθητοκεντρική προσέγγιση με εφαρμογή 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας, έρχονται να παραγάγουν το τελικό υψηλό δημιούργημα 
που αποτελεί συγκερασμό του θεωρητικού με το πρακτικό. 
Η βελτίωση της ικανότητας του ατομικού αλλά και του γενικού συντονισμού, ο έλεγχος του 
συναισθήματος, των παρορμήσεων και της συμπεριφοράς των μαθητών που απαιτούνται 
για την υλοποίηση της δράσης, είναι στοιχεία που συγκαταλέγονται στους ατομικούς 
προστατευτικούς παράγοντες και συνεπώς προάγουν την ψυχική επάρκεια, την 
προσαρμογή στο περιβάλλον και την επιτυχή αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προκλήσεων 
(Waters & Sroufe, 1983). 
Όπως αναφέρει ο Ματσόπουλος (2011), η καλλιέργεια χαρακτηριστικών της 
προσωπικότητας των μαθητών, όπως η επιδεξιότητα, η αυτονομία και η δημιουργικότητα, 
περιορίζουν αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να επέλθουν από στρεσογόνες καταστάσεις 
και αγχωτικές εμπειρίες. 
Στις διάφορες δραστηριότητες που πλαισιώνουν τη δράση μας, η εργασία σε ομάδες 
κυριαρχεί. Μέσα από τη χρήση των τεχνών και των επιστημών, σε αυτό το ομαδικό πλαίσιο, 
καλλιεργείται η αυτοεπίγνωση και η αυτοέκφραση, οδηγούμαστε στην ενίσχυση της 
κοινωνικοποίησης, της συνεργασίας, της αποδοχής και της αναγνώρισης του ατόμου από 
τους άλλους, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη ενός υγιούς συναγωνισμού, ο οποίος όμως 
πραγματοποιείται με μεθόδους, όρους και πρακτικές κοινωνικά αποδεκτούς (Marich & 
Howell, 2015﮲ Ηλιάδη, 2006). 
Σε κάθε φάση της δράσης μας, αλλά κυρίως και πιο έντονα στη φάση της πρακτικής και της 
δημιουργίας, κυριαρχούν η ελεύθερη προσωπική και αμφίδρομη επικοινωνιακή τακτική 
μεταξύ των μαθητών – συμμετεχόντων, των καθηγητών συντονιστών, αλλά και των μελών 
εκτός σχολικού πλαισίου, η προσωπική ελεύθερη έκφραση των ατόμων μέσα από κριτική 
σκέψη, η διερεύνηση και η ανακάλυψη. Μέσω της ομαδικής λειτουργίας, του κοινού 
οράματος και στόχευσης, ο έφηβος υποστηρίζεται στον προσδιορισμό της ταυτότητάς του 
και αναπτύσσεται η αίσθηση του «ανήκειν» και της θετικής εικόνας του εαυτού.  
Η ετήσια διάρκεια υλοποίησης της δράσης μας απαιτεί ψυχική αντοχή. Η ύπαρξη όμως των 
τεχνών ως εργαλείου διεπιστημονικότητας, διαθεματικότητας και δημιουργικότητας, 
διατηρεί ακμαίο το ηθικό, ενεργοποιεί το ενδιαφέρον και ενισχύει την ψυχική αντοχή 
(Amber Rhae Salo, 2019).  
Κάθε μάθημα της δράσης μας έχει για τους μαθητές στοιχεία ηγεσίας και ομαδικής 
συνεργασίας, καθώς επίσης και απαιτήσεις ανάληψης πολυποίκιλων ρόλων που θα πρέπει 
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να ενσαρκώσουν, προκειμένου να έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Η πραγμάτωση των 
καθορισμένων στόχων που θέτει η ομάδα σε συνεργασία με τους καθηγητές – μέντορες 
απαιτεί ενθουσιασμό, προσαρμοστικότητα, εξωστρέφεια, θετική πρόθεση και κοινωνική 
συμπεριφορά. Η καλλιέργεια όλων αυτών των στοιχείων επέρχεται μέσα από τη διαρκή 
εξάσκηση και τις απαιτήσεις της δράσης, έχοντας ως επακόλουθο τη βελτίωση της 
συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών, μιας και όλες αυτές οι δεξιότητες αποτελούν 
παράγοντες της συναισθηματικής νοημοσύνης (Λυμπεροπούλου & Παπαναστασίου, 2018﮲ 
Λιάπης, 2020). 
 

Συμπεράσματα  και προσδοκώμενα οφέλη 

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ζωής του 21ου αιώνα, όπως οι γνωστικές, οι κοινωνικές, οι 
συναισθηματικές και οι προσωπικές (Bucher, 2014) επιτυγχάνεται στο πλαίσιο της STEAM 
δράσης που προτείνουμε. Η προτεινόμενη δράση έχει μεγάλη διάρκεια, είναι πολυ-επίπεδη 
και προσφέρει διαθεματικότητα ευρείας κλίμακας. Αναμένεται ότι οι μαθητές, 
ακολουθώντας βασικές αρχές των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, των Μαθηματικών 
και της Τέχνης, καλλιεργούν και αναπτύσσουν ικανότητες καινοτομικής σκέψης και 
δράσης,   αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, γίνονται αυτοδύναμοι και λογικοί στοχαστές.  
Το πλήθος αυτό των δεξιοτήτων που αναμένουμε να κατακτηθούν από τους μαθητές-
συμμετέχοντες στη δράση, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας τους, την 
προαγωγή της ευημερίας και την ανάπτυξη της Ψυχικής τους Ανθεκτικότητας. Η 
σημαντικότητα της Ψυχικής Ανθεκτικότητας είναι διαχρονική και αποτελεί πλέον 
παράγοντα πρόληψης. Η προτεινόμενη δράση μας αποτελεί πρόκληση για συμμετοχή. Οι 
μαθητές μπορούν να ενεργοποιηθούν στο μέγιστο, να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν τα 
θετικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και τα ιδιαίτερα ταλέντα τους.   
Θέτουμε εφικτούς στόχους, έτσι ώστε οι μαθητές να καλλιεργήσουν θετικές προσδοκίες για 
επιτυχία, να αντλήσουν ευχαρίστηση από τα αποτελέσματα και ταυτόχρονα να τονώσουν 
την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους. 
Αναμένουμε, μέσα από τις επιλεγμένες δραστηριότητες κάθε φάσης, την καλλιέργεια της 
συνεργασίας, του ομαδικού πνεύματος, της επιδεξιότητας, της αλληλοϋποστήριξης και 
ταυτόχρονα της εξατομίκευσης, της αυτονομίας και της ανάδειξης της μοναδικότητας κάθε 
συμμετέχοντα. Επιπλέον, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η επικοινωνία αποτελούν 
βασικά στοιχεία της προστιθέμενης αξίας της δράσης μας. Το ευχάριστο κλίμα, το χιούμορ, 
η χαλάρωση, η πρόσχαρη διάθεση και οι υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ μαθητών και 
εκπαιδευτικών, αποτελούν πρωταρχική επιδίωξή μας, προκειμένου να προσδοκούμε την 
ευημερία, την "υποκειμενική ευτυχία" και τη θετική κοινωνική προσαρμογή.  
Η βίωση θετικών συναισθημάτων που θα επέλθει από τη συμμετοχή στη μακροχρόνια αυτή 
δράση θα καταστήσει τα παιδιά ικανούς λύτες προβλημάτων ζωής, θα αναπτύξει τη 
φαντασία, την ανοικτή σκέψη, τη συναισθηματική αναγνώριση και διαχείριση, τον έλεγχο 
των παρορμήσεων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προκλήσεων.  
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Μελλοντικές Ερευνητικές Κατευθύνσεις 

Η πολυπλοκότητα και η πολυπαραμετρικότητα της προτεινόμενης δράσης απαιτεί 
προσεκτική και εντοπισμένη αξιολόγηση. Προτείνεται η αξιολόγηση αυτή να γίνει σε δύο 
άξονες: άξονας-STEAM και άξονας-ΨΑ. 
Οι συμμετέχοντες αυτο-αξιολογούνται συμπληρώνοντας κατάλληλα διαμορφωμένα 
ερωτηματολόγια που καλύπτουν και τους δυο άξονες. Η αυτο-αξιολόγηση 
πραγματοποιείται στην ολοκλήρωση κάθε φάσης, ενώ στο τέλος, κατά τη Γενική 
Αξιολόγηση, δίνεται και η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τη γνώμη τους 
για την οργάνωση της δράσης, πχ. Μεθοδολογία. 
Ειδικότερα, στην κατεύθυνση του άξονα-STEAM είναι αναγκαίο να διερευνηθεί η 
αποτελεσματικότητα της δράσης με κατάλληλο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα συμπληρωθεί 
από τους συμμετέχοντες μαθητές, αλλά και από μαθητές που δεν είχαν συμμετοχή στη 
δράση. Προτείνεται να ερωτηθούν και μαθητές άλλων σχολείων. 
Πρέπει να τονιστεί ότι σ’ αυτές τις αξιολογήσεις θα πρέπει να διερευνηθεί η αξία και ο 
αντίκτυπος της επαφής των μαθητών με τις μορφές τέχνης που εντάσσονται στη δράση. 
Τέλος, η προτεινόμενη δράση, αν ιδωθεί ως «πλαίσιο δράσεων STEAM», θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί για την οργάνωση μιας παράστασης Επιστημονικού Θεάτρου από μαθητές ενός 
σχολείου. Μια πρόταση Θεατρικής παραγωγής με έμφαση στα Μαθηματικά θα μπορούσε να 
είναι μια θεατρική παράσταση βασισμένη στο βιβλίο του Θοδωρή Ανδριόπουλου, “Ποιός 
σκότωσε τον Κο Χ”, Εκδ. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ (2010). H ευκαιρία του μαθητή να βιώσει 
μία εφαρμογή του Πυθαγορείου Θεωρήματος για τον αποκλεισμό ή τον εντοπισμό ενός 
δολοφόνου είναι τόσο καινοτομική όσο και αποκαλυπτική του μεγαλείου της μαθηματικής 
σκέψης και ανακάλυψης (Παρθένιος κ.ά 2021) 
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Περίληψη 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα STEM Empowering Youth και Generation Next υλοποιήθηκαν από την 
εταιρία SciCo, εκπαιδεύοντας χιλιάδες μαθητές ακριτικών περιοχών αρχικά. Από το 2017 μέχρι το 2020, 
έδωσαν την ευκαιρία σε πάνω από 100 μαθητές από την περιοχή της Ορεστιάδας να «παίξουν» με τις 
Θετικές Επιστήμες, να συνεργαστούν και να δώσουν καινοτόμες λύσεις μέσα από κατασκευές. 
Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται οι απόψεις και στάσεις των μαθητών που συμμετείχαν στους 
πέντε από τους έξι κύκλους των προγραμμάτων, μέσω των σχετικών ερωτηματολογίων που 
συγκεντρώθηκαν. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα είχαν πολύ καλή αποδοχή 
από τους μαθητές, τους βοήθησαν να αποκτήσουν θετικότερη στάση και να κατανοήσουν καλύτερα τις 
Φυσικές Επιστήμες και να εγείρουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα αντίστοιχα επαγγέλματα. Επίσης, 
φαίνεται ότι βελτίωσαν δεξιότητες, όπως η ομαδικότητα, η επικοινωνία και η δημιουργικότητα. 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση STEM, Θετικές Επιστήμες, Εκπαιδευτικές Κατασκευές, Ορεστιάδα, 
Απόψεις μαθητών 

1. Εισαγωγή 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης STEM ανήκουν στην μη τυπική εκπαίδευση, είναι δηλ. 
οργανωμένα προγράμματα, εκτός του πλαισίου της τυπικής εκπαίδευσης, που απευθύνονται 
σε συγκεκριμένους ανθρώπους, με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους (Jeffs & Smith 
1990, Παγγέ 2005). Απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και σκοπό έχουν τη διάδοση των θετικών επιστημών και την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, μέσω της τεχνολογίας. Παράλληλα αποσκοπούν να προσανατολίσουν τα 
σημερινά παιδιά σε αντίστοιχα επαγγέλματα, τα οποία έχουν αυξημένη ζήτηση παγκοσμίως 
(Sanders 2008, Williams 2011, Bybee 2010). 
Η συγκεκριμένη έρευνα βασίζεται σε σχετική μεταπτυχιακή διατριβή (Ψημμένος 2020) και 
έχει σκοπό να περιγράψει τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών που συμμετείχαν στα 
συγκεκριμένα προγράμματα STEM στην Ορεστιάδα, να παρουσιάσει τις απόψεις τους για 
τα μαθήματα, τις Φυσικές Επιστήμες, την τεχνολογία, για τις επιδράσεις των μαθημάτων 
STEM στη στάση τους απέναντι στις φυσικές επιστήμες, τη συνεργατικότητα, τον 
επαγγελματικό τους προσανατολισμό, καθώς και δεξιότητες που μπορεί να καλλιέργησαν. 



Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | STE(A)M educators & education 

370 

2. Εκπαίδευση STEM 

Η εκπαίδευση STEM δίνει έμφαση στην επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου, 
ενσωματώνοντας κλάδους και δεξιότητες όπως η επιστήμη, η τεχνολογία, τα μαθηματικά και 
η μηχανική (Baran et al. 2016, Koul et al. 2018). 
Με την εκπαίδευση STEM συνδέονται και πολλά «επαγγέλματα του μέλλοντος» που 
σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, τη νανοτεχνολογία, τη γενετική, τη 
βιοτεχνολογία και την εκτύπωση 3D (World Economic Forum 2016), ενώ αναμένονται 
βαθιές μεταβολές στο εργατικό δυναμικό του 21ου αιώνα (Waite & McDonald 2019). 
Στην Ελλάδα, η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών πέρασε από την πειραματική στα τέλη 
του 19ου αιώνα, στη συμμετοχή του μαθητή στις αρχές του 20ου αιώνα (Παπασταματίου 
1993), στην ανακαλυπτική διδασκαλία στα μέσα του 20ου αιώνα (Καριώτογλου κ.ά. 2012) 
και στον εποικοδομητισμό στα τέλη του 20ου αιώνα (Παπασταματίου 1993). Τελευταία έχει 
εμφανιστεί η ιδέα του επιστημονικού εγγραμματισμού, η έννοια της εκλαϊκευμένης 
επιστήμης, όπου πρέπει ο καθένας να κατανοεί τα φαινόμενα, να αναλύει και να αξιολογεί 
δεδομένα με επιστημονικό τρόπο (Laugksch 2000). Στη χώρα μας γίνεται μεγάλη 
προσπάθεια αλλαγής του τρόπου διδασκαλίας, περνώντας από την δασκαλοκεντρική, στην 
μαθητοκεντρική διδασκαλία, από την ατομική στην ομαδική εργασία, από το βιβλίο στις 
ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας) (Κραγιόπουλος 2012). Αναβάθμιση των 
ΤΠΕ είναι η εκπαίδευση STEM. 

2.1. Προγράμματα STEM στην Ορεστιάδα 
To 2017, o μη κερδοσκοπικός οργανισμός SciCo, με τη βοήθεια της Ελληνογερμανικής 
Αγωγής και το ίδρυμα Vodafone, εισήγαγε στην Ελλάδα το πρόγραμμα “Stem Empowering 
Youth”, με σκοπό να διαδώσει τις φυσικές επιστήμες με καινοτόμο τρόπο, σε μαθητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ακριτικές περιοχές της χώρας. Το 2019, μετά από πέντε 
επιτυχείς δίμηνους κύκλους, η SciCo εισήγαγε το πρόγραμμα “Generation Next”, στο οποίο 
μπορούν να συμμετέχουν ομάδες μαθητών από όλη την Ελλάδα, διαδικτυακά. Σε αυτά τα 
προγράμματα οι μαθητές εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις φυσικές επιστήμες, στην 
τεχνολογία και στα μαθηματικά, μέσα από παιχνίδια, βιωματικές δράσεις, πειράματα και 
κατασκευές. Ανακαλύπτουν τη γνώση, αποκτούν δεξιότητες στο χειρισμό εργαλείων, στον 
προγραμματισμό και μαθαίνουν να συνεργάζονται. Τελικός στόχος είναι να ασχοληθούν με 
κάποιο υπαρκτό πρόβλημα που αφορά τους ίδιους ή την κοινωνία τους και να το επιλύσουν 
με κάποια κατασκευή (Ανδρικοπούλου 2017). Επίσης, συμμετέχουν σε πανελλαδικό 
διαγωνισμό με τις κατασκευές τους, διεκδικώντας έπαθλα. Οι προτάσεις και κατασκευές τους 
ανεβαίνουν στη πανευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα OSOS. 
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν δωρεάν. Συνολικά, στους έξι κύκλους, παρακολούθησαν 
το πρόγραμμα περίπου 120 μαθητές, από τα Γυμνάσια και Λύκεια της Ορεστιάδας και των 
γύρω χωριών. 
Η Θεματολογία των μαθημάτων περιελάμβανε παιχνίδια γνωριμίας, πειράματα, 
ενασχόληση με το νερό, τους σεισμούς, το GPS, την αστρονομία, τη ρομποτική, την 
Επιστήμη των Πολιτών, με πολλές δράσεις που τα συνόδευαν, όπως κατασκευή 
διυλιστηρίων, φίλτρων νερού, τηλεσκοπίου, αυτοματισμών και πολλές εφαρμογές, όπως AR, 
VR, App Inventor, αστροπαρατήρηση. 
Παράλληλα, οι μαθητές παρουσίασαν τις κατασκευές τους σε συνέδριο των Τμημάτων του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης της Ορεστιάδας, διοργάνωσαν έκθεση STEM στο 
σχολείο και συμμετείχαν σε τηλεοπτικό σποτ της Vodafone, που προβλήθηκε στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 
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2.2. Υλικό και Μεθοδολογία της έρευνας 
Υλικό της έρευνας 
Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν δύο σειρές από ερωτηματολόγια που 
συμπλήρωσαν οι μαθητές, ηλεκτρονικά. Ερωτηματολόγια έναρξης, στην πρώτη συνάντηση 
και λήξης, στην τελευταία. Συντάχτηκαν από τη διοργανώτρια εταιρία SciCo, προκειμένου 
να αξιολογήσει το  πρόγραμμα και παραχωρήθηκαν για τις ανάγκες της μεταπτυχιακής 
εργασίας. Τα ερωτηματολόγια του 2ου – 3ου κύκλου ήταν διαφορετικά από αυτά του 4ου, 
5ου και 6ου κύκλου, λόγω αλλαγής του προγράμματος σπουδών. Στα ερωτηματολόγια 
περιλαμβάνονται ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, φύλο, τάξη, περιοχή, 
ερωτήσεις σχετικές με τη στάση των μαθητών απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες, την ομαδική 
εργασία, την επαγγελματική προοπτική, τη σχέση τους με τις νέες τεχνολογίες, την αποδοχή 
των μαθημάτων STEM που παρακολούθησαν και τα οφέλη που αποκόμισαν. 

Μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων 
Τα δεδομένα της έρευνας αποκτήθηκαν σε μορφή φύλλου δεδομένων και εισάχθηκαν στο 
πρόγραμμα MS Excel. Μετά από επισκόπηση και έλεγχο ορθότητας στη συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων, οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν και επεξεργάστηκαν με τη βοήθεια του 
στατιστικού προγράμματος SPSS. Χρησιμοποιήθηκαν οι διαδικασίες ανάλυσης 
περιγραφικής στατιστικής (Descriptive Statistics) του προγράμματος και παράχθηκαν 
συχνότητες των διαφόρων απαντήσεων και σχετικά διαγράμματα.  

3. Αποτελέσματα 

Χαρακτηριστικά των μαθητών 
Στην Ορεστιάδα, στο σύνολο των  μαθητών, από όλους τους κύκλους των προγραμμάτων, 
πλειοψήφησαν τα κορίτσια (60%) έναντι των αγοριών (40%), κάτι που έρχεται σε αντίθεση 
με έρευνα που έγινε σε διεθνή διαγωνισμό STEM, όπου υπερτερούσαν τα αγόρια και 
μάλιστα με αναλογία 3 προς 1 (Miller et al. 2018). 
Η κατανομή των μαθητών που συμμετείχαν στα προγράμματα STEM, ανάλογα με την τάξη 
τους, δείχνει μείωση από τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου προς τις τελευταίες τάξεις του 
λυκείου, γεγονός που οφείλεται κατά ένα μέρος στις αυξανόμενες υποχρεώσεις των μαθητών 
λυκείου (Ψημμένος 2020). 

Ομαδικότητα 
Η ομαδικότητα είναι ένας βασικός στόχος της εκπαίδευσης STEM, κάτι που δεν είναι το 
κύριο χαρακτηριστικό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 
Στην ερώτηση αν στο σχολείο είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν για μια εργασία, ένα 
ποσοστό 12% απάντησε αρνητικά, κάτι που δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται σε ένα σύγχρονο 
σχολείο του δυτικού πολιτισμού.  
Κατά την έναρξη των προγραμμάτων, με μεγάλη πλειοψηφία, φαίνεται καθαρά η διάθεση 
για ομαδική εργασία (σχήμα 1). 
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Σχήμα 1: Μου αρέσει η ομαδική εργασία (έναρξη) 

Μετά τα μαθήματα STEM, η γενική εικόνα βελτιώνεται, αλλά ένα μικρό μέρος μετακινείται 
προς την ατομική εργασία, όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Για κάποια παιδιά η εμπειρία της 
ομαδικής εργασίας δεν εκπλήρωσε τις προσδοκίες τους. 

 
Σχήμα 2: Μου αρέσει η ομαδική εργασία (λήξη) 

Οι φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση και STEM 
Οι Φυσικές Επιστήμες είναι για την εκπαίδευση STEM η αφετηρία και ο προορισμός. Για 
άλλους ενδιαφέρον, διασκεδαστικό και για άλλους δύσκολο, βαρετό και ακατανόητο. 
Κατά την έναρξη ερωτήθηκαν αν οι φυσικές επιστήμες τους φαίνονται δύσκολες, αν τους 
προκαλούν άγχος ή αν τους είναι διασκεδαστικές.  

 
Σχήμα 3: Οι Φυσ. Επιστήμες, ως προς το άγχος, τη δυσκολία και τη διασκέδαση (έναρξη) 

Η δυσκολία φαίνεται μέτρια, το άγχος λίγο και η διασκέδαση αρκετή (σχήμα 3). Μετά το 
STEM, η δυσκολία και το άγχος μοιράστηκαν. Για άλλους αυξήθηκαν και για άλλους 
μειώθηκαν. Η διασκέδαση αυξήθηκε (σχήμα 4). Σε κάποιους μαθητές, μετά το πρόγραμμα, 
οι Φυσικές Επιστήμες φαντάζουν πάρα πολύ δύσκολες, με πάρα πολύ άγχος, ενώ πριν δεν 
ήταν έτσι. Αυτό συνέβη σε μικρούς μαθητές, που κλήθηκαν πρώιμα να αντιμετωπίσουν 
ηλεκτρονικά κυκλώματα και προγραμματισμό. 
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Σχήμα 4: Οι Φυσ. Επιστήμες, ως προς το άγχος, τη δυσκολία και τη διασκέδαση (λήξη) 

Στην έναρξη ερωτήθηκαν μαθητές αν περιμένουν πως το STEM θα τους βοηθήσει στην 
καλύτερη κατανόηση των Φυσικών Επιστημών (σχήμα 5). Διακρίνουμε μια θετική στάση, 
αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό αμφιβολίας. 

 
Σχήμα 5: Η εκπαίδευση STEM βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση των Θετικών 

Επιστημών; (έναρξη) 

Κατά τη λήξη, οι απαντήσεις τους στο ίδιο ερώτημα δείχνουν να ενισχύεται η πεποίθηση 
πως το STEM βοηθάει σημαντικά  στην κατανόηση των φυσικών επιστημών, μέσα από έναν 
πιο βιωματικό, εποικοδομητικό, συνεργατικό, και δημιουργικό τρόπο μάθησης (σχήμα 6). 
Επίσης, κατά τη λήξη απάντησαν κατά 93% ότι το πρόγραμμα αύξησε το ενδιαφέρον τους 
για τις Φυσικές Επιστήμες. Παρόμοια συμπεράσματα έχουμε και στη διεθνή βιβλιογραφία 
(Greene 1991, Wang et al. 2011, Matthews 2002, Sanders 2008). 

 
Σχήμα 6: Η STEM με βοήθησε στη κατανόηση των Φυσικών Επιστημών (λήξη) 

ΤΠΕ στο σχολικό πρόγραμμα και στο STEM 
Στην ερώτηση αν γίνεται χρήση ψηφιακών εργαλείων στο σχολείο, φαίνονται χαμηλά τα 
ποσοστά (σχήμα 7). Αντίθετα, η εκπαίδευση STEM βασίζεται στη χρήση ψηφιακών 
εργαλείων. Ένα σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών αρνείται να χρησιμοποιήσει τη νέα 
τεχνολογία στην τάξη, είτε από ελλιπή κατάρτιση και φόβο, είτε από άποψη, θεωρώντας 
καλύτερο τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας (Γιαβρίμης κ.ά. 2010). 
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Σχήμα 7: Χρήση ψηφιακών εργαλείων στα μαθήματα του σχολείου 

Από σχετικές ερωτήσεις που τέθηκαν, φαίνεται πως η τεχνολογία βοηθά στην κατανόηση 
των μαθημάτων του σχολείου, τους άρεσαν σε μεγάλο βαθμό οι ΤΠΕ που χρησιμοποιήθηκαν 
στα μαθήματα STEM, αλλά η απάντηση «Πάρα Πολύ» δεν είναι η επικρατέστερη, που 
σημαίνει ότι οι Η/Υ είναι ένα απαραίτητο εργαλείο στη μάθηση, αλλά όχι πανάκεια. 
Υπάρχουν σημαντικά παραδοσιακά εργαλεία στη μάθηση, όπως η επικοινωνία με τον 
εκπαιδευτικό, η μελέτη και η έρευνα (Ψημμένος 2020). Ανάλογα αποτελέσματα έχουμε σε 
έρευνα που έγινε σε φοιτητές στις ΗΠΑ (Jeffries et al. 2002) και στη Μόσχα (Mayorova et al. 
2018). 
Οι μαθητές των κύκλων 4 έως 6, κλήθηκαν να περιγράψουν πως φαντάζονται μία 
λειτουργική τάξη STEM. Επικράτησε μια τάξη που ευνοεί τη συνεργασία και τις κατασκευές 
(Ψημμένος 2020), δηλαδή ένα εποικοδομητικό περιβάλλον μάθησης, όπως διαπιστώθηκε και 
από άλλες έρευνες  (Jonassen et al. 1999). 

Επαγγελματικός προσανατολισμός στις φυσικές επιστήμες 
Ένας από τους βασικούς στόχους της εκπαίδευσης STEM είναι να προσανατολίσει τους 
νέους στα αντίστοιχα επαγγέλματα επιστήμης και τεχνολογίας, όπου υπάρχει ζήτηση 
παγκοσμίως. Στην ερώτηση αν τους ενδιαφέρει να ασχοληθούν επαγγελματικά με τις 
Φυσικές Επιστήμες, στο μέλλον, οι απαντήσεις ήταν μοιρασμένες (σχήμα 8). Θα περιμέναμε 
μία πιο θετική κατανομή από τους συγκεκριμένους μαθητές. Αυτό δεν συνέβη, καθώς 
φαίνεται πως υπάρχει φόβος και αποστροφή στα αντίστοιχα επαγγέλματα. 

  
Σχήμα 8: Με ενδιαφέρουν επαγγελματικά οι Φυσικές Επιστήμες (έναρξη - λήξη) 

Κατά τη λήξη φαίνεται σημαντική μείωση στην απάντηση «Καθόλου», οπότε κατά κάποιο 
τρόπο επιτεύχθηκε ο σκοπός του STEM και αρκετά παιδιά δεν απέκλεισαν την 
επαγγελματική τους ενασχόληση μελλοντικά με τις Φυσικές Επιστήμες και την τεχνολογία. 
Παρόμοια προβλήματα διστακτικότητας των νέων συναντάμε και σε άλλες χώρες, όπως η 
Αυστραλία, η Αγγλία, η Σκωτία και οι ΗΠΑ (Kislyakov et al. 2019). 
Παρά τη διστακτικότητα, η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών πιστεύει πως οι γνώσεις 
στις Φυσικές Επιστήμες και την τεχνολογία μπορούν να τους βοηθήσουν να βρουν μια καλή 
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δουλειά. Γνωρίζουν άλλωστε, πως η τεχνολογία είναι απαραίτητη στα περισσότερα 
σύγχρονα επαγγέλματα. 

Εντυπώσεις και οφέλη από τα μαθήματα STEM 
Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών βρήκαν τα μαθήματα διασκεδαστικά. Αυτό ήταν 
ένα απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας του προγράμματος, ώστε να κρατηθεί ζωντανό το 
ενδιαφέρον και η συμμετοχή. Εκπαιδευτικά παιχνίδια, πειράματα, μουσική, μεταμφιέσεις, 
κατασκευές συνέθεσαν ένα διασκεδαστικό περιβάλλον μάθησης. 
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για τη σύγχρονη εποχή, όπως επικοινωνία, 
συνεργασία, επιχειρηματολογία βοηθείται από το STEM (Ψημμένος 2020). 
Άρεσαν όλα τα μαθήματα και οι δράσεις, σε μεγάλο βαθμό. Τα πιο δημοφιλή ήταν η 
κατασκευή του τηλεσκοπίου, το εισαγωγικό μάθημα με τις δράσεις του, η αστρονομία, η VR, 
η AR και η συμμετοχή στον διαγωνισμό. Τη λιγότερη αποδοχή είχαν ο προγραμματισμός 
του arduino, το GPS με τις δράσεις του, το νερό και η επιστήμη των πολιτών. 

4. Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Τα προγράμματα STEM βοήθησαν στην κατανόηση των Φυσικών Επιστημών, στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και λιγότερο στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ήταν αρκετά 
διασκεδαστικά και οι χειρονακτικές εργασίες, μαζί με την αστρονομία κέρδισαν τις 
καλύτερες εντυπώσεις. Η συμμετοχή των μαθητών σε ομάδες, προκειμένου να παραχθεί 
κάποια κατασκευή και να πάρουν μέρος σε διαγωνισμό είχε τη μεγαλύτερη αποδοχή. Οι 
Φυσικές Επιστήμες θεωρούνται ενοποιημένες, επιλύουν καθημερινά προβλήματα, αλλά 
δυσκολεύουν τους μαθητές. Βασικά εργαλεία της εκπαίδευσης STEM είναι οι Τεχνολογίες 
Πληροφοριών και Επικοινωνίας, δημοφιλείς στα παιδιά, αλλά όχι όσο θα έπρεπε στους 
εκπαιδευτικούς (Γιαβρίμης κ.ά. 2010). 

Αξιοποίηση των ευρημάτων της παρούσας εργασίας 
Η εργασία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό για την οργάνωση παρόμοιων 
προγραμμάτων, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα. Επίσης, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από 
στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και από συναδέλφους εκπαιδευτικούς των Θετικών 
Επιστημών, για τη διαμόρφωση του μαθήματος στην τάξη. Τα προγράμματα STEM ήταν για 
τον συγγραφέα ένα πολύ σημαντικό εργαστήριο διδακτικής. Δόθηκε η ευκαιρία να 
δοκιμαστούν καινοτόμοι και τολμηροί – κάποιες στιγμές τρόποι διδασκαλίας, με σημαντικά 
αποτελέσματα. Τα παιδιά, λόγω της ηλικίας τους, θέλουν το παιχνίδι, το πείραμα, τη 
βιωματική μάθηση. Η αποδοχή αυτών των τεχνικών από τους μαθητές ήταν εντυπωσιακή, 
με πολύ θετικά αποτελέσματα, χωρίς να μειωθεί το κύρος του εκπαιδευτικού, το αντίθετο, 
ενισχύθηκε ο σεβασμός και η εκτίμηση απέναντι στον δάσκαλο. 

Προτάσεις βελτίωσης της υλοποίησης προγραμμάτων STEM 
Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων, αλλά και τις προσωπικές 
εμπειρίες, θα έπρεπε να γίνουν οι εξής αλλαγές στα προγράμματα STEM:  
Ως προς το χρόνο, θα έπρεπε να επιμηκυνθεί, να καλύψει όλη τη σχολική χρονιά, και να 
κλείσει με μια εκδήλωση στο τέλος. Κάθε συνάντηση να διαρκεί δύο ώρες αντί για τρεις, για 
να μην κουράζει και να εντάσσεται πιο εύκολα στο φορτωμένο πρόγραμμα των παιδιών. 
Ως προς το περιεχόμενο των προγραμμάτων, προτείνεται περισσότερη χειρωνακτική 
εργασία, για να βελτιώνεται η σκέψη και η δημιουργικότητα, καθώς και περισσότερη 
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αστρονομία που ήταν το δημοφιλέστερο θέμα για τους μαθητές. Επίσης το περιεχόμενο των 
μαθημάτων πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στην ηλικία και τις γνώσεις των μαθητών. 
Τέλος, οι κατασκευές απαιτούν αρκετό χρόνο υλοποίησης ο οποίος πρέπει να διατίθεται από 
το πρόγραμμα. 
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Το πείραμα του Ερατοσθένη και η σύνδεσή του με την 
επιστήμη του υπολογισμού  
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1 Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
2Γυμνάσιο Θρακομακεδόνων 

Περίληψη 

Το πείραμα του Ερατοσθένη αποτελεί μια διεπιστημονική δραστηριότητα στην οποία οι μαθητές 
συνδυάζουν έννοιες μαθηματικών, γεωγραφίας και πληροφορικής για τον υπολογισμό της περιφέρειας 
της Γης. Οι μαθητές χρησιμοποιούν έννοιες του προγράμματος σπουδών που μόλις έχουν διδαχθεί για 
την επίλυση αυτού του προβλήματος. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε κάποια ποιοτικά 
αποτελέσματα από την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας, σε 75 μαθητές και μαθήτριες της Β΄ 
Γυμνασίου. Η δράση υλοποιήθηκε την ημέρα της Εαρινής Ισημερίας στο προαύλιο του σχολείου. Πέρα 
από τις συνήθεις έννοιες των μαθηματικών και της γεωγραφίας που εμπλέκονται σε αυτό το πείραμα 
εισήχθησαν και έννοιες της επιστήμης της πληροφορικής που αφορούν τα σφάλματα που εμφανίζονται 
κατά τους υπολογισμούς και οι επιπτώσεις τους στο τελικό αποτέλεσμα. Όλα ξεκίνησαν από μια 
ελαττωματική ράβδο που βρέθηκε τυχαία στο προαύλιο του σχολείου και οδήγησε στην εισαγωγή των 
μαθητών στη θεωρία του υπολογισμού που είναι γνωστή ως πληροφορική. 

Λέξεις κλειδιά: πείραμα Ερατοσθένη, περιφέρεια Γης, διεπιστημονικότητα, αριθμητικά σφάλματα, 
επιστήμη υπολογισμού 

Εισαγωγή 

Ένα σημαντικό εμπόδιο στην διδασκαλία των επιστημονικών εννοιών αποτελούν οι 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στην κατανόηση των εννοιών σε 
συνδυασμό με την έλλειψη κινήτρων για μάθηση. Δυο από τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα 
που θέτουν οι μαθητές όταν έρχονται αντιμέτωποι με νέες έννοιες είναι: “Που θα μας 
χρησιμεύουν όλα αυτά;” και  “γιατί τα μαθαίνουμε αυτά;”. Τα ερωτήματα αυτά δεν είναι 
εύκολο να απαντηθούν με τρόπο που θα πείσουν τους μαθητές για την σημασία των 
μαθημάτων που διδάσκονται στο σχολείο. Ένας βασικός λόγος για αυτό συνιστά ο 
κατακερματισμός των γνωστικών αντικειμένων. Η διδασκαλία των μαθηματικών, των 
φυσικών επιστημών και της πληροφορικής ως ξεχωριστά και αυτόνομα γνωστικά 
αντικείμενα καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την παρουσίαση παραδειγμάτων και εφαρμογών 
τους στον πραγματικό κόσμο ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν μια ενιαία και ολοκληρωμένη 
εικόνα (Deng, 2007).  
Ο Dewey (1990) ίσως έχει εκφράσει το πρόβλημα της έλλειψης διεπιστημονικότητας στην 
εκπαίδευση καλύτερα: «Δεν έχουμε μια σειρά από χωριστούς κόσμους, ένας από τους οποίους είναι 
μαθηματικός, άλλος φυσικός, άλλος ιστορικός. Ζούμε σε έναν κόσμο, όπου όλες οι πλευρές συνδέονται, 
όλες οι σπουδές προέρχονται από σχέσεις του ενός μεγάλου κοινού κόσμου». Αυτό που λέει ο Dewey 
είναι άλλωστε προφανές. Η γνώση είναι ενιαία, δεν υπάρχει μαθηματική ή φυσική γνώση. 
Έννοιες του απειροστικού λογισμού όπως  η παράγωγος και το ολοκλήρωμα περιγράφουν 
φυσικές έννοιες όπως η ταχύτητα και το έργο δύναμης αντίστοιχα. Η παρουσίαση αυτών 
των εννοιών ξεχωριστά και όχι ως μια ενιαία οντότητα είναι λογικό να προκαλέσει 
σύγχυση, δυσκολίες ή και παρανοήσεις στους μαθητές. 
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Για αυτό είναι σημαντικό να παρουσιάζονται οι επιστημονικές έννοιες στους μαθητές με 
διεπιστημονικό τρόπο. Μια καλή στρατηγική προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν οι 
δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος στις οποίες οι μαθητές χρειάζεται να 
χρησιμοποιήσουν γνώσεις από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (Gonzalez & Kuenzi, 
2012). Ωστόσο, η πρόκληση δεν σταματάει εδώ. Τα προβλήματα που θα επιλεγούν θα πρέπει 
να συνδυάζουν έννοιες και δεξιότητες που ταιριάζουν στην ηλικία των μαθητών. Ο σκοπός 
εδώ είναι η επίτευξη συνδυαστικών διδακτικών στόχων που αναφέρονται στην σχολική ύλη 
διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το πείραμα του 
Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της περιφέρειας της Γης.  Το πείραμα αυτό συνδυάζει 
έννοιες από την σχολική ύλη των μαθηματικών, της γεωγραφίας και της πληροφορικής του 
Γυμνασίου. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να υλοποιηθεί και να εξηγηθεί 
αποκλειστικά με έννοιες της σχολικής ύλης του Γυμνασίου ενώ παράλληλα θεωρείται ένα 
από τα σημαντικότερα πειράματα των φυσικών επιστημών(Dutka, 1993; Savizi, 2007). Το 
2002 ο Robert Crease (2002) ζήτησε από τους αναγνώστες του περιοδικού Physics World να 
επιλέξουν τα 10 σημαντικότερα πειράματα στην ιστορία της φυσικής. Το πείραμα του 
Ερατοσθένη ήταν ένα από αυτά. 
Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του πειράματος του 
Ερατοσθένη στο οποίο συμμετείχαν 75 μαθητές της Β’ τάξης ενός Γυμνασίου, μαζί με κάποια 
ποιοτικά αποτελέσματα της δράσης αυτής. Το σχολείο μας συμμετείχε σε ένα δίκτυο 800 
σχολείων από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, τα οποία 
εκτέλεσαν την ίδια μέρα (όχι όμως ακριβώς την ίδια ώρα, (solar noon) ) το πείραμα του 
Ερατοσθένη. Στη συνέχεια καταχωρήσαμε τα στοιχεία του σχολείου μας και τα 
αποτελέσματα του πειράματος σε μια διαδικτυακή βάση δεδομένων.  
Μια σημαντική αλλαγή που έγινε στον σχεδιασμό της δράσης, ενώ δεν ήταν στο αρχικό 
πρόγραμμα, ήταν η εισαγωγή εννοιών αναφορικά με τα σφάλματα που γίνονται κατά τους 
αριθμητικούς υπολογισμούς (Goldberg, 1991). Συνήθως αυτά είναι σφάλματα αποκοπής ή 
σφάλματα στρογγυλοποίησης. Μεταβάλλοντας τις αρχικές συνθήκες όπως το μήκος της 
ράβδου ή την απόσταση του σχολείου από τον ισημερινό δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές 
να ανακαλύψουν την διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή ότι μικρές μεταβολές στις 
αρχικές συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες μεταβολές στο τελικό αποτέλεσμα αν 
μεσολαβούν επαναληπτικοί και πολύπλοκοι αριθμητικοί υπολογισμοί οι οποίοι διαδίδουν 
και μεγεθύνουν τα σφάλματα. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε μετά από αυτή την 
δράση αναφορικά με τον τρόπο σκέψης των μαθητών παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.  

Ιστορικά Στοιχεία 

Ο Ερατοσθένης έζησε τον 3ο αιώνα π.Χ. στην Αλεξάνδρεια όπου διατέλεσε διευθυντής της 
φημισμένης Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και άφησε πλούσιο έργο στα μαθηματικά, την 
αστρονομία, τη γεωγραφία και τη φιλοσοφία. Ο Ερατοσθένης σχεδίασε και υλοποίησε ένα 
από τα πιο διάσημα πειράματα στην ιστορία των θετικών επιστημών, τη μέτρηση της 
περιφέρειας της γης. Όλα ξεκίνησαν to 230 π.Χ. όταν ο  Ερατοσθένης διάβασε σε έναν 
πάπυρο της  Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, ότι το μεσημέρι της 21ης Ιουνίου που είναι το 
θερινό ηλιοστάσιο, στη Συήνη (Ασουάν), οι κατακόρυφοι στύλοι δεν είχαν καθόλου σκιά και 
ο Ήλιος καθρεφτιζόταν ολόκληρος στον πυθμένα ενός πηγαδιού. Την ίδια μέρα 
παρατήρησε ότι οι κατακόρυφοι στύλοι στην Αλεξάνδρεια είχαν σκιά. Από αυτήν την 
παρατήρηση εξήγαγε το συμπέρασμα ότι η γη δεν είναι επίπεδη αλλά περίπου σφαιρική. 
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η Αλεξάνδρεια και η Συήνη βρίσκονται στον ίδιο μεσημβρινό, 
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άρα έχουν το ίδιο γεωγραφικό μήκος. Αυτό σημαίνει ότι η απόστασή τους θα είναι 
ουσιαστικά το γεωγραφικό πλάτος της Αλεξάνδρειας. 
Έτσι, ο Ερατοσθένης οργάνωσε μια μεγάλη αποστολή για να μετρήσει την απόσταση 
Αλεξάνδρειας – Συήνης. Το πιθανότερο είναι ότι προσέλαβε βηματιστές για τον υπολογισμό 
της απόστασης αλλά κανείς δεν ξέρει σίγουρα πως τα κατάφερε. Από την στιγμή όμως που 
υπολόγισε αυτή την απόσταση και τη γωνία α του σχήματος 1, τότε διατύπωσε ότι η 
περιφέρεια της Γης προκύπτει από την παρακάτω αναλογία τόξων/γωνιών:  
 

𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢ό𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢ά𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝛢𝛢𝛢𝛢𝜈𝜈𝜈𝜈𝜎𝜎𝜎𝜎𝜈𝜈𝜈𝜈 − 𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴ή𝜈𝜈𝜈𝜈𝜎𝜎𝜎𝜎𝜈𝜈𝜈𝜈
𝛱𝛱𝛱𝛱𝛢𝛢𝛢𝛢𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝛱𝛱𝛱𝛱έ𝜈𝜈𝜈𝜈𝛢𝛢𝛢𝛢𝜈𝜈𝜈𝜈𝜎𝜎𝜎𝜎 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜈𝜈𝜈𝜈 𝛤𝛤𝛤𝛤𝜎𝜎𝜎𝜎𝜈𝜈𝜈𝜈 =

𝜎𝜎𝜎𝜎
360𝜊𝜊𝜊𝜊 

 

Σχήμα 1: Το πείραμα του Ερατοσθένη (Πηγή: Encyclopedia Britannica) 

Προεκτείνοντας τις ακτίνες του ηλίου που πέφτουν στο πηγάδι και την ράβδο μέχρι το 
κέντρο της γης αρκεί να υπολογίσουμε την γωνία α. Η γωνία αυτή είναι ίση με την γωνία 
του ορθογωνίου τριγώνου που σχηματίζεται από τον στύλο και την σκιά του, όπως φαίνεται 
στο σχήμα 1. Η γωνία που είναι απέναντι από την σκιά και η α είναι εντός εναλλάξ (Σχήμα 
2). 

Μπορούμε να βρούμε την εφαπτομένη της γωνίας α αν υπολογίσουμε το πηλίκο του μήκους 
της σκιάς της ράβδου δια το μήκος της ράβδου: 

𝛢𝛢𝛢𝛢𝛱𝛱𝛱𝛱𝜀𝜀𝜀𝜀 =  
𝜇𝜇𝜇𝜇ή𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜈𝜈𝜈𝜈 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜅𝜅𝜅𝜅𝜈𝜈𝜈𝜈ά𝜈𝜈𝜈𝜈
𝜇𝜇𝜇𝜇ή𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜈𝜈𝜈𝜈 𝜈𝜈𝜈𝜈ά𝛽𝛽𝛽𝛽𝜈𝜈𝜈𝜈𝜅𝜅𝜅𝜅𝛴𝛴𝛴𝛴

 

 
Με αυτούς τους υπολογισμούς ο Ερατοσθένης βρήκε ότι η γωνία α είναι περίπου 1/50 = 
7.2ο.  Δεν γνωρίζουμε τα μέσα που είχε στην διάθεσή του ο Ερατοσθένης, όμως κατάφερε να 
υπολογίσει την περιφέρεια της Γης με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια. 
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Σχήμα 2: Οι γωνίες είναι εντός εναλλάξ (Francesco De Lorenzo) 

Μεθοδολογία - Σχεδιασμός 

Η δράση είναι διαθεματική και συνδέει έννοιες από τα Μαθηματικά, την Πληροφορική και 
τη Γεωγραφία, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 1. Εμπλεκόμενες επιστημονικές έννοιες 

Γνωστικό αντικείμενο Τάξη Έννοιες 

Μαθηματικά 
Α’ τάξη Εντός εναλλάξ γωνίες 

Β’ τάξη Τριγωνομετρία, μήκος τόξου, γεωγραφικές 
συντεταγμένες 

Γεωγραφία Β’ τάξη Γεωγραφικό μήκος και πλάτος 
Εαρινή ισημερία, περιστροφή άξονας γης 

Πληροφορική Β’ τάξη 
Σφάλματα αριθμητικών υπολογισμών, 

Αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό, Αξιοποίηση 
λογισμικών γεωγραφικών δεδομένων 

 
Η δράση έγινε σε όλα τα τμήματα της Β’ τάξης (Β1, Β2, Β3), δηλαδή συμμετείχαν 75 μαθητές 
και μαθήτριες. Σε κάθε τμήμα αφιερώσαμε μια ώρα στην οποία έγινε ενημέρωση-συζήτηση 
για το πείραμα. Επίσης έγινε ανάκληση των γνώσεων που χρειάζονται οι μαθητές όπως οι 
εντός εναλλάξ γωνίες και η τριγωνομετρία από τα μαθηματικά και οι γεωγραφικές 
συντεταγμένες και η ισημερία από τη γεωγραφία. Χρειάστηκε ακόμα να υπενθυμίσουμε 
στους μαθητές τον τρόπο με τον οποίο περιστρέφεται η γη γύρω από τον άξονά της ώστε να 
κατανοήσουν τα εξής: 
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Γιατί το πείραμα πρέπει να γίνει την εαρινή ισημερία 

Τις ημέρες κοντά στην εαρινή ισημερία, όσοι βρίσκονται στον ισημερινό της Γης θα 
παρατηρήσουν ότι ο Ήλιος το μεσημέρι βρίσκεται πολύ κοντά στο ζενίθ. Επομένως οι 
ακτίνες πέφτουν κατακόρυφα και ο Ήλιος θα μπορούσε να καθρεφτίζεται στον πυθμένα 
ενός πηγαδιού. Η προέκταση μιας ακτίνας του Ήλιου περνάει από το κέντρο της Γης, όπως 
φαίνεται στο σχήμα 2. Εμείς θέλουμε αυτή η ακτίνα να είναι κάθετη στο συγκεκριμένο 
σημείο και αυτό συμβαίνει το μεσημέρι (solar noon). Στην συγκεκριμένη περίπτωση 
χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο SunCalc για να βρούμε την ακριβή ώρα που ο ήλιος είναι στο 
υψηλότερο σημείο στον ουρανό οπότε έχουμε την μέση της ημέρας (μεσημέρι).  Ωστόσο 
όπως θα δούμε και παρακάτω αναθέσαμε σε μια ομάδα να βρουν μόνοι τους την ακριβή 
ώρα του μεσημεριού εκείνης της ημέρας. 

Γιατί η γωνία είναι το γεωγραφικό πλάτος του σχολείου. 

Εδώ γίνεται ανάκληση των εννοιών των γεωγραφικών συντεταγμένων, του γεωγραφικού 
μήκους και πλάτους. Μέσα από κάποιο εργαλείο οπτικοποίησης όπως το Stellarium 
δείχνουμε στους μαθητές ότι το σημείο αναφοράς είναι το σημείο του ισημερινού που 
βρίσκεται στον ίδιο μεσημβρινό με μας, άρα έχουμε το ίδιο γεωγραφικό μήκος. Για τον ίδιο 
σκοπό υπάρχουν όμως και πολλά online εργαλεία . 

Για τον υπολογισμό της απόστασης του σχολείου μας από το αντίστοιχο σημείο του 
ισημερινού χρησιμοποιήσαμε κάποια από τις πολλές εφαρμογές που υπάρχουν διαθέσιμες 
στον ιστό όπως το  https://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html . 
 
 

 
Σχήμα 3: Το σημείο αναφοράς με το ίδιο γεωγραφικό μήκος 
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Υλοποίηση του πειράματος 

Στη συνέχεια οι μαθητές αναζήτησαν στον παγκόσμιο ιστό την πραγματική ακτίνα και 
περιφέρεια της Γης, όπως και πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Ερατοσθένη.   

Έτσι στις 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:34 έγιναν οι μετρήσεις στην αυλή του σχολείου. 
Χρησιμοποιήσαμε 14 ράβδους μήκους 1 μέτρου και μια ράβδο λίγο μεγαλύτερου μήκος και 
χωρίσαμε τους μαθητές σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Κάθε ομάδα πήρε μια ράβδο και έκανε 
τη δική της μέτρηση της σκιάς της ράβδου. Στη συνέχεια, οι μαθητές των ομάδων 
συμπλήρωσαν το φύλλο εργασίας και ανεβήκαμε πάλι στην τάξη όπου προσπαθήσαμε να 
ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα.  
Όπως φαίνεται στο σχήμα 2, αφού οι μαθητές μετρήσουν το μήκος της ράβδου και τη σκιά, 
μπορούν να υπολογίσουν με χρήση τριγωνομετρικών συναρτήσεων που έχουν διδαχθεί 
στην Β’ Γυμνασίου τη γωνία α. 

𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢 =  
𝜇𝜇𝜇𝜇ή𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜈𝜈𝜈𝜈 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ά𝜈𝜈𝜈𝜈
𝜇𝜇𝜇𝜇ή𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜈𝜈𝜈𝜈 𝜈𝜈𝜈𝜈ά𝛽𝛽𝛽𝛽𝜈𝜈𝜈𝜈𝜅𝜅𝜅𝜅𝜈𝜈𝜈𝜈

 

 
Η γωνία α είναι ίση με την επίκεντρη γωνία. Στο σημείο αυτό εξηγήσαμε στους μαθητές ότι 
επειδή η μέτρηση γίνεται κατά την εαρινή ισημερία η γωνία α ταυτίζεται με το γεωγραφικό 
πλάτος του τόπου, αφού πρώτα τους είχαμε θέσει το ερώτημα υπό μορφή ερευνητικής 
εργασίας, τις προηγούμενες μέρες. 
Στη συνέχεια, οι μαθητές χρησιμοποίησαν είτε τον πίνακα των τριγωνομετρικών αριθμών 
στην τελευταία σελίδα του βιβλίου μαθηματικών της Β’ Γυμνασίου είτε τη συνάρτηση arctan 
σε μια αριθμομηχανή ή στο Wolfram Alpha. 
 
 Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξε μια ομάδα μαθητών. 
 

Απόσταση του σχολείου μας από τον ισημερινό: 4224,30 km 

Γωνία που μετρήσαμε: 37,9ο  

Περιφέρεια της γης που υπολογίσαμε: 40125,2 km 

Ακτίνα της γης που υπολογίσαμε: 6386,12 km 

Πραγματική ακτίνα  της γης: 6371 km 

Απόλυτο Σφάλμα υπολογισμού της ακτίνας: 15,12 km 

Ποσοστιαίο σφάλμα υπολογισμού : 0,23% 

Σχήμα 4: Τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξε μια ομάδα 
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Σχήμα 5: Η ομάδα των μαθητών που έκανε τις παραπάνω μετρήσεις  

Τι ώρα είναι μεσημέρι; 

Την ημέρα που έγινε το πείραμα αναθέσαμε στην ομάδα της φωτογραφίας να υπολογίσει 
πότε είναι μεσημέρι, δηλαδή πότε ο ήλιος είναι στο ζενίθ εκείνη τη μέρα. Για να το κάνουν 
αυτό οι μαθητές υπολόγιζαν μεταξύ 12:15 και 12:45 κάθε 1 λεπτό τη σκιά της ράβδου. Στη 
συνέχεια έκαναν μια γραφική παράσταση των τιμών που υπολόγισαν συναρτήσει του 
χρόνου και στο χαμηλότερο σημείο ήταν η ώρα του μεσημεριού: 12:34.   

Επαναληπτικοί Υπολογισμοί και Σφάλματα 

Το πείραμα έλαβε χώρα στις 20 Μαρτίου 2018. Ωστόσο την προηγούμενη μέρα κάναμε 
κάποιες δοκιμές στο προαύλιο του σχολείου με 2 ομάδες μαθητών. Εκεί παρατηρήσαμε ότι 
μια ομάδα είχε πάρει μια ράβδο μήκους άνω του ενός μέτρου κατά λάθος, όμως στους 
υπολογισμούς τους πήραν ως δεδομένο ότι η ράβδος ήταν 1 μέτρο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
να έχουν σφάλμα στον υπολογισμό της εφαπτομένης της γωνίας, το οποίο σε συνδυασμό με 
την στρογγυλοποίηση που έκαναν για τον υπολογισμό της γωνίας και τους άλλους 
υπολογισμούς έδωσαν περιφέρεια Γης με μεγαλύτερη απόκλιση από ότι περίμεναν. Αυτό 
μας έδωσε την ιδέα παράλληλα με το πείραμα να μελετήσουμε την επίδραση των 
σφαλμάτων στους υπολογισμούς (Goldberg, 1991). 

Για αυτό, την ημέρα του πειράματος δώσαμε αυτή τη ράβδο σε μια ομάδα, αφού πρώτα τους 
ενημερώσαμε ότι θα πρέπει να μετρήσουν και το μήκος της ράβδου. Σε μια άλλη ομάδα 
δώσαμε την απόσταση του σχολείου από τον ισημερινό με ένα μικρό σφάλμα, το οποίο όμως 
ήταν αρκετό ώστε να τους δώσει πάλι αποτελέσματα με μεγάλη απόκλιση από τα 
πραγματικά. 
Όταν ανεβήκαμε στις αίθουσες και συγκρίναμε τα αποτελέσματα οι αποκλίσεις ακόμα και 
μεταξύ ομάδων που είχαν τις ίδιες ράβδους και την ίδια απόσταση έκαναν μεγάλη 
εντύπωση στους μαθητές.  Επειδή η απόσταση αυτή πολλαπλασιάζεται με μεγάλο αριθμό 
και υπεισέρχονται και άλλες πράξεις, όπως διαίρεση άρα και αποκοπή δεκαδικών ψηφίων, 
το αποτέλεσμα έχει αρκετά μεγάλο σφάλμα σε σχέση με αυτό που αναμένει κάποιος αρχικά. 
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Αυτό έγινε για να δείξουμε στους μαθητές ότι ακόμα και πολύ μικρές αποκλίσεις στις 
μετρήσεις γιγαντώνονται όταν τροφοδοτούν πολύπλοκους αριθμητικούς υπολογισμούς. 
Επίσης σε αυτό το σημείο έγινε συζήτηση για την αναπαράσταση των άρρητων αριθμών 
στην πεπερασμένη μνήμη του υπολογιστή. 
Στο σημείο αυτό παρουσιάσαμε στους μαθητές κάποια παραδείγματα επαναληπτικών 
υπολογισμών στους οποίους από πολύ μικρά σφάλματα καταλήγουμε σε εντελώς 
διαφορετικά αποτελέσματα, ώστε να κατανοήσουν τη σημασία των αρχικών συνθηκών σε 
ένα πρόβλημα αλλά και τα όρια των υπολογιστών αναφορικά με την αναπαράσταση των 
πραγματικών αριθμών στην μνήμη τους. 
Ένα κλασικό παράδειγμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο μετασχηματισμός  𝑧𝑧𝑧𝑧 ⟵ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑧𝑧𝑧𝑧) =  𝑧𝑧𝑧𝑧2. 
Αν ένας μαθητής ξεκινήσει με z=1 πάντα θα έχει z=1. Αυτό αντιστοιχεί στα σημεία ενός 
κύκλου με ακτίνα 1. Τα σημεία πάνω στον κύκλο είναι αναλλοίωτα με βάση αυτόν τον 
μετασχηματισμό.  

 
Σχήμα 6: Ο μετασχηματισμός 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑧𝑧𝑧𝑧) =  𝑧𝑧𝑧𝑧2  υλοποιημένος στην γλώσσα Python 

Όμως αν ξεκινήσει με z = 1.0001 τότε κάποια στιγμή θα φτάσει σε πολύ μεγάλο αριθμό όπως 
φαίνεται παρακάτω, ενώ αν ξεκινήσει με z = 0.999 θα προσεγγίσει το 0. Για τον λόγο αυτό 
υλοποιήσαμε μια απλή συνάρτηση στην Python η οποία σε κάθε βήμα στρογγυλοποιεί τον 
αριθμό στα πέντε δεκαδικά ψηφία. 
Με αυτό το παράδειγμα δείξαμε στους μαθητές πόσο ευαίσθητοι είναι οι πολύπλοκοι 
επαναληπτικοί υπολογισμοί στις αρχικές συνθήκες. Επίσης φάνηκε πόσο σημαντικό είναι να 
εκτελούμε σωστές μετρήσεις σε ένα πείραμα, αφού αυτά  τα δεδομένα θα τροφοδοτήσουν 
τους υπολογισμούς μας. 

   
Σχήμα 7: Ο μετασχηματισμός 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑧𝑧𝑧𝑧) =  𝑧𝑧𝑧𝑧2  υλοποιημένος στην γλώσσα Python 
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Η παραπάνω συνάρτηση δόθηκε στους μαθητές μαζί με ένα φύλλο εργασίας στο οποίο τους 
παροτρύναμε να την χρησιμοποιήσουν στον διερμηνευτή της Python να καταγράψουν τα 
αποτελέσματα και να σχηματίσουν έναν πίνακα τιμών όπως ο παραπάνω. Εδώ να σημειωθεί 
ότι όλοι οι μαθητές έχουν έρθει σε επαφή με τις βασικές δομές της γλώσσας Python από την 
Α’ Γυμνασίου. Στο επόμενο μάθημα πληροφορικής με κάθε τμήμα που έγινε στο εργαστήριο 
μελετήσαμε τα αποτελέσματα και αφήσαμε τους μαθητές να δώσουν μια εξήγηση. Για να 
βοηθήσουμε τους μαθητές να απαντήσουν στα ερωτήματά τους χρειάστηκε να αναφερθούμε 
στην αναπαράσταση των αριθμών στην μνήμη του υπολογιστή και στα σφάλματα 
αποκοπής και στρογγύλευσης. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να εισάγουμε τους μαθητές 
σε κάτι καινούργιο την επιστήμη του υπολογισμού, εξαιτίας ενός τυχαίου γεγονότος, μιας 
ελαττωματικής ράβδου. Στο τέλος μόνο τους αποκαλύψαμε ότι η επιστήμη του υπολογισμού 
είναι γνωστή και ως πληροφορική (Tedre, 2014).  

Συμπεράσματα 

Το 2002 οι αναγνώστες του περιοδικού Physics World κλήθηκαν να επιλέξουν τα 10 
σημαντικότερα πειράματα που έχουν γίνει ποτέ (Crease, 2002). Ένα από αυτά ήταν το 
πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της περιφέρειας της Γης. Το μεγάλο του 
πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να υλοποιηθεί και να εξηγηθεί αποκλειστικά με έννοιες της 
σχολικής ύλης του Γυμνασίου ενώ παράλληλα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα 
πειράματα των φυσικών επιστημών (Dutka, 1993; Savizi, 2007). Στην εργασία αυτή 
παρουσιάσαμε την υλοποίηση του πειράματος στην οποία συμμετείχαν όλοι (75) μαθητές 
της Β’ τάξης του Γυμνασίου.  
Τα οφέλη που προέκυψαν από την εκτέλεση του πειράματος είναι πολλά. Καταρχάς οι 
μαθητές αξιοποίησαν διάφορα ψηφιακά εργαλεία, συνεργάστηκαν εποικοδομητικά και 
μπήκαν σε μια διαδικασία ερμηνείας των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις μετρήσεις 
τους. Όλα αυτά τους έφεραν σε επαφή με την έρευνα και την επιστημονική μέθοδο. 
Χρησιμοποιήσαν έννοιες των μαθηματικών που μόλις είχαν διδαχθεί, όπως οι εντός εναλλάξ 
γωνίες, οι τριγωνομετρικοί αριθμοί και οι γεωγραφικές συντεταγμένες, για την επίλυση ενός 
πραγματικού προβλήματος, στο προαύλιο του σχολείου.  
Μια σημαντική αλλαγή που έγινε στον σχεδιασμό της δράσης ενώ δεν ήταν στο αρχικό 
πρόγραμμα ήταν η εισαγωγή εννοιών αναφορικά με τα σφάλματα που γίνονται κατά τους 
αριθμητικούς υπολογισμούς. Συνήθως, αυτά είναι σφάλματα αποκοπής ή σφάλματα 
στρογγυλοποίησης. Μεταβάλλοντας τις αρχικές συνθήκες όπως το μήκος της ράβδου ή την 
απόσταση του σχολείου από τον ισημερινό δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να 
ανακαλύψουν την διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή ότι μικρές μεταβολές στις 
αρχικές συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες μεταβολές στο τελικό αποτέλεσμα αν 
μεσολαβούν επαναληπτικοί και πολύπλοκοι αριθμητικοί υπολογισμοί οι οποίοι μεταδίδουν 
και μεγεθύνουν τα σφάλματα. Οι μεγάλες αποκλίσεις στα αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων 
των μαθητών προκάλεσαν πολλά ερωτήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιοι μαθητές 
επέμεναν ότι είχαν κάνει λάθος στις πράξεις και προσπαθούσαν να τις επαληθεύσουν.  Για 
να δείξουμε στους μαθητές πόσο σημαντικό είναι να εκτελούμε σωστά τις μετρήσεις μας με 
την μέγιστη δυνατή ακρίβεια τους δώσαμε μια απλή συνάρτηση σε Python η οποία υλοποιεί 
τον μετασχηματισμό 𝑧𝑧𝑧𝑧 ← 𝑧𝑧𝑧𝑧2, και τους ζητήσαμε να πειραματιστούν με αυτή με διάφορες 
εισόδους ώστε να δουν ότι όσο αυξάνονται οι επαναληπτικοί υπολογισμοί, αυξάνονται 
πολύ περισσότερο οι διαφορές στο τελικό αποτέλεσμα. Όταν μας ρώτησαν ποια επιστήμη 
ασχολείται με αυτά τα θέματα, δηλαδή με τη μελέτη του υπολογισμού, τους απαντήσαμε ότι 
η επιστήμη αυτή λέγεται Πληροφορική (Tedre, 2014). 
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Περίληψη 

Ένα διαστημικό σενάριο μιας αποστολής στον Άρη το 2065 αποτέλεσε τη βάση ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος δομημένου με παιγνιώδη τρόπο. Συμμετείχαν ομάδες μαθητών Α’ Λυκείου και Γ’ 
Γυμνασίου από σχολεία του νομού Ρεθύμνου. Σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές λειτούργησαν 
ομαδοσυνεργατικά ως μέλη μιας επιστημονικής ομάδας, η οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις του εγχειρήματος. Σκοπός ήταν να διερευνήσουμε τις δυνατότητες αλλά και τις δυσκολίες 
που δημιουργούνται σε ένα ασύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον ΕξΑΕ, έτσι όπως δομήθηκε για τις 
ανάγκες της παρούσας δράσης, όσον αφορά στη συνεργασία και επικοινωνία των μελών και στην 
αλληλεπίδραση των μαθητών με περιεχόμενο STEM. Για τη συλλογή των δεδομένων δόθηκαν 
ερωτηματολόγια στους μαθητές. Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τη θετική αξιολόγηση των μαθητών 
για τη διαθεματική προσέγγιση, που πρότεινε το πρόγραμμα, και προσφέρουν χρήσιμα στοιχεία στη 
συζήτηση που αφορά στη συνδυαστική αξιοποίηση της EξΑΕ με τη STEM εκπαίδευση 

Λέξεις κλειδιά: ΕξΑΕ , STEM, Διάστημα, Φυσικές Επιστήμες 

Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί τον βασικότερο ίσως μηχανισμό συστηματικής παροχής 
γνώσεων, καλλιέργειας δεξιοτήτων και στάσεων, απαραίτητων εφοδίων για την εξέλιξη κάθε 
ατόμου. Για τους λόγους αυτούς στη χάραξη νέων εκπαιδευτικών πολιτικών σε διεθνές 
επίπεδο, τίθεται στο επίκεντρο η εκπαίδευση για την αειφορία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
υπεύθυνη πολιτειότητα (Bell, 2016). Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του 21ου αιώνα, γνωστοί και ως 
«4Cs» (Communication, Collaboration, Creativity, Critical thinking) αποσκοπούν στην 
καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης  
(Care et al.,, 2018), ώστε οι πολίτες να μπορούν να αντιμετωπίσουν επαρκώς τις σύγχρονες 
προκλήσεις (EC 2016, OECD 2015). 

Σε αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί υποστηρικτικά και η εκπαίδευση STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics). Η εκπαίδευση STEM αποτελεί πλέον μια 
δημοφιλή εκπαιδευτική προσέγγιση, η οποία προτείνει την ολιστική και διαθεματική 
προσέγγιση των ζητημάτων της επιστήμης από τους μαθητές και όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει ο Bybee (2010): «Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε πέρα από το σλόγκαν και να κάνουμε 
τον STEM εγγραμματισμό για όλους τους μαθητές μια εκπαιδευτική προτεραιότητα». 

Πέρα όμως από τα δυνητικά πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης STEM, στην παρούσα 
συγκυρία της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης διατυπώνονται προβληματισμοί σχετικά με 
τις δυνατότητες εφαρμογής της, καθώς η ΕξΑΕ αντικατέστησε τη δια ζώσης διδασκαλία. Στο 
συγκείμενο αυτό, ενδεχομένως οι διδακτικές προσεγγίσεις STEM διαμέσου ΕξΑΕ, να 
προσφέρουν στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μια νέα εναλλακτική προσέγγιση. 



Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | STE(A)M educators & education 

390 

Η παρούσα εισήγηση, στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής, αποτελεί μια πρόταση 
συνδυαστικής αξιοποίησης STEM δραστηριοτήτων στο πεδίο των Φυσικών επιστημών, σε 
ένα περιβάλλον ΕξΑΕ, διαμέσου ενός εντυπωσιακού επιστημονικού «σκηνικού» για τους 
μαθητές, αυτού του Διαστήματος. Έτσι, ως μελέτη περίπτωσης, επελέγη η ενότητα 
«Αποστολή στον Άρη» με ειδικότερους στόχους την καταγραφή των εμπειριών των 
εμπλεκομένων για την ανάδειξη κάποιων από τις παιδαγωγικές προϋποθέσεις, τις 
οργανωτικές επιλογές και τις τεχνολογικές προδιαγραφές, που ενδεχομένως να μπορούν να 
ενισχύσουν ανάλογα εγχειρήματα. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Οι βασικοί στόχοι μεταξύ άλλων της ολοκληρωμένης STEM εκπαίδευσης (OECD 2006, 
Honey, 2014), αφορούν i) στην επίγνωση του ρόλου της επιστήμης, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των μαθηματικών, ii) στην εξοικείωση των μαθητών με βασικές αρχές από 
κάθε πεδίο και iii) στην απόκτηση ενός βασικού επιπέδου ευχέρειας στην εφαρμογή αυτών 
των αρχών σε ζητήματα της καθημερινότητας. Το εγχείρημα μιας ισοβαρούς και 
ολοκληρωμένης διασύνδεσης διαφορετικών γνωστικών πεδίων ωστόσο κάθε άλλο παρά 
εύκολο μπορεί να χαρακτηριστεί, δεδομένου ότι συνίσταται στη δημιουργία ενός προϊόντος 
που είναι κάτι διαφορετικό από ένα απλό άθροισμα αποσπασματικών και μεμονωμένων 
μερών. Μια τέτοια ολοκληρωμένη θεώρηση εκλαμβάνει τα διαφορετικά πεδία ως μια 
συνεκτική οντότητα, η διδασκαλία της οποίας οριοθετείται και ολοκληρώνεται καθώς 
εφαρμόζεται στην πράξη για την επίλυση προβληματικών καταστάσεων της 
καθημερινότητας (Martin  et al., 2019). 

Οι προοπτικές ένταξης της ολοκληρωμένης STEM εκπαίδευσης στη σχολική 
πραγματικότητα αποτελεί ακόμα ένα πρώιμο εγχείρημα (English, 2016). Οι ερευνητές τής 
επιστημονικής εκπαίδευσης έχουν να αντιμετωπίσουν αρκετές προκλήσεις μέχρι να τεθούν 
οι κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία κατάλληλων προγραμμάτων σπουδών, 
διδακτικών πρακτικών και υλικού. Όσον αφορά στο πλαίσιο για την εισαγωγή εννοιών 
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προγράμματα στους κλάδους των Φυσικών επιστημών και των Επιστημών Υγείας 
(VanNuland et al., 2020). Στο νέο εκπαιδευτικό τοπίο, της επιβεβλημένης ΕξΑΕ για 
υγειονομικούς λόγους (Sintema, 2020, Pather et al., 2020) προέκυψε ευρύτερα η ανάγκη 
εύρεσης νέων ευέλικτων τρόπων ένταξης της εκπαίδευσης STEM. Για την εκπαίδευση STEM 
η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από τις συνεργατικές διαδικασίες του 
εργαστηριακού περιβάλλοντος, προς την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση με τη χρήση των 
περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης (Eljack, 2020, Evans et al., 2020). Από την άλλη 
πλευρά η μετάβαση αυτή δεν μπορεί να γίνει άκριτα, καθώς χρειάζεται να διερευνηθεί και 
να αξιολογηθεί ποιο περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί να είναι το καταλληλότερο 
(Anstey & Watson, 2018). 

Επιπρόσθετα τα τελευταία χρόνια, ο χώρος του Διαστήματος αποτελεί προνομιακό πεδίο 
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προς την τεχνολογική τους διάσταση όσο και ως προς άλλες όψεις της οικονομικής, 
κοινωνικής ζωής (θέματα που θίχτηκαν κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του 
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χρησιμοποιηθεί ως διδακτικές παρεμβάσεις, καθώς φάνηκε ότι η ύπαρξη «ιστορίας -
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Ερευνητική προσέγγιση 

Η πρόσκληση συμμετοχής στη δράση ζητούσε από τους μαθητές να φανταστούν ότι 
βρισκόμαστε στο έτος 2061 και ότι πρόκειται να οργανωθεί μια αποστολή με σκοπό να 
δημιουργηθεί μια μόνιμη αποικία ανθρώπων στον πλανήτη Άρη. Στην αποστολή θα 
συμμετείχαν οι μαθητές ως επιστήμονες οργανωμένοι σε επιστημονικές ομάδες. Συμμετείχαν 
12 ομάδες μαθητών από 8 διαφορετικά σχολεία, τα στοιχεία των οποίων εικονίζονται στον 
πίνακα 1: 
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Πίνακας 1.  Στοιχεία μαθητών 

Τάξη Φύλο 
Γ΄  Γυμνασίου: 35 Αγόρια: 28 
Α΄ Λυκείου: 19 Κορίτσια: 26 

Σύνολο: 54  

 
Καθώς οι υγειονομικές συνθήκες επέβαλαν την υλοποίηση όλου του προγράμματος 

αποκλειστικά εξ αποστάσεως, ένα σημαντικό εμπόδιο στην πορεία του εγχειρήματος ήταν το 
γεγονός ότι δεν γνωρίζαμε και δεν μας γνώριζαν οι μαθητές. Γι’ αυτό ζητήθηκε η συμμετοχή 
ενός εκπαιδευτικού από κάθε σχολείο, ο οποίος θα είχε τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ 
της ομάδας ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προγράμματος και της ομάδας των μαθητών του 
σχολείου.  

Η επιλογή της e-class (eclass.sch.gr) για την οργάνωση του περιεχομένου και των 
δραστηριοτήτων έγινε για δύο κυρίως λόγους: πρώτον εκπληρώνει τις απαιτήσεις σε 
ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, εφόσον παρέχεται μετά την είσοδο 
από την πύλη του ΠΣΔ, και δεύτερον έχει ευρύτερη εφαρμογή στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση σε σχέση με την e-me (e-me.edu.gr), τη δεύτερη προσφερόμενη πλατφόρμα 
μέσα από το περιβάλλον του σχολικού δικτύου. Έτσι οι περισσότεροι μαθητές ήταν ήδη 
εξοικειωμένοι με το περιβάλλον της. Παράλληλα, επιδίωξή μας ήταν να διερευνήσουμε τις 
δυνατότητες της e-class στην οργάνωση ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων. 

Οι μαθητές εντάχθηκαν σε ομάδες χρηστών στην e-class μαζί με τους καθηγητές τους, οι 
οποίοι απέκτησαν επίσης ρόλο μαθητή. Το περιεχόμενο του προγράμματος οργανώθηκε σε 
ένα μάθημα της e-class με 6 ενότητες, εκ των οποίων  η πρώτη αποσκοπούσε στην εξοικείωση 
των μαθητών με την πλατφόρμα, η δεύτερη αφορούσε στην οργάνωση της επιστημονικής 
ομάδας και τέσσερις αντιστοιχούσαν σε χρονικές φάσεις της αποστολής στον Άρη. Η 
εμφάνιση των ενοτήτων στην πλατφόρμα όριζε και τον ρυθμό υλοποίησης 
(χρονοδιάγραμμα) του προγράμματος. Με την εμφάνιση κάθε νέας ενότητας, ως χρονική 
προθεσμία υποβολής των δραστηριοτήτων και εργασιών, οριζόταν το χρονικό διάστημα 
μέχρι την εμφάνιση της επόμενης. Η μέση χρονική διάρκεια για την υποβολή των εργασιών 
κάθε ενότητας ήταν 15 ημέρες. 

Για την οργάνωση του υλικού χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό παρουσιάσεων genially 
(www.genial.ly) στη δωρεάν του έκδοση. Το genially δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας 
ελκυστικού διαδραστικού περιεχομένου, στο οποίο μπορεί να ενσωματωθεί και περιεχόμενο 
από άλλες πηγές, όπως οπτικοακουστικό υλικό από το youtube (www.youtube.com), 
διαδραστικές εικόνες από το thinglink (www.thinglink.com), περιεχόμενο από την 
πλατφόρμα e-me κ.λπ. Το λογισμικό αυτό αποτέλεσε τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο 
ενσωματώθηκε το περιεχόμενο και οι σύνδεσμοι των δραστηριοτήτων. Σε κάθε ενότητα 
περιλαμβάνονταν 2-3 δραστηριότητες οι οποίες ήταν είτε ατομικές, και υποβάλλονταν από 
τον κάθε μαθητή ατομικά, είτε ομαδικές, και υποβάλλονταν από ένα μέλος της ομάδας. Για 
την υποβολή των δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκαν τα αρθρώματα της e-class και 
προτιμήθηκε το άρθρωμα των εργασιών, έναντι των ασκήσεων, καθώς στις πρώτες υπάρχει η 
δυνατότητα σχολίων ανατροφοδότησης από τους εκπαιδευτικούς, ενώ στις ασκήσεις δεν 
περιλαμβάνεται τέτοια δυνατότητα. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι δραστηριότητες που 
εντάχθηκαν σε κάθε ενότητα. 
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Πίνακας 2. Δραστηριότητες ανά Ενότητα 

Ενότητα Δραστηριότητες 

1η: Καλωσόρισμα Εξοικείωση με την πλατφόρμα 

2η: Δημιουργία επιστημονικών ομάδων 2 ομαδικές και 2 ατομικές 

3η: Το ηλιακό Σύστημα και ο πλανήτης Άρης 2 ατομικές και 1 ομαδική 

4η: Προετοιμασία για το ταξίδι 3 ομαδικές δραστηριότητες 

5η: Το ταξίδι 1 ατομική και 1 ομαδική 

6η: Άφιξη, ένα τέλος και μια νέα αρχή. 3 ομαδικές δραστηριότητες 

 
Οι ανάγκες του διαστημικού ταξιδιού δημιουργούσαν την ομπρέλα κάτω από την οποία 

υλοποιήθηκαν οι δραστηριότητες και αυτές τις νοηματοδοτούσαν. Για παράδειγμα, στην 4η 
ενότητα, οι δραστηριότητες σχετίζονταν με τρία θέματα από την προετοιμασία για το ταξίδι. 
Η πρώτη αφορά στη σχεδίαση και στη δοκιμή ενός πυραύλου από χαρτί (σχήμα 1). Η 
δεύτερη ασχολείται με τις προμήθειες σε τρόφιμα, που απαιτούνται για την επιβίωση του 
πληρώματος, και ζητά από τους μαθητές α) να προτείνουν κάποιο τρόφιμο από την κρητική 
διατροφή που θα μπορούσε να είναι κατάλληλο για κατανάλωση στο διαστημόπλοιο, β) να 
συμμετέχουν στην δημιουργία ενός άρθρου στην Βικιπαίδεια, σχετικού με τα διαστημικά 
γεύματα και γ) να  δημιουργήσουν ημερήσιο μενού και να υπολογίσουν τη συνολική μάζα 
των τροφίμων που απαιτούνται στο ταξίδι. Η τρίτη δραστηριότητα της ενότητας αφορά 
στον υπολογισμό της χρονικής στιγμής που είναι κατάλληλη για τον προγραμματισμό της 
εκτόξευσης με βάση τις θέσεις Γης και Άρη και τη χρήση γεωμετρικών μεθόδων. Είναι 
φανερό από τα παραπάνω ότι στην ενότητα αυτή  απαιτείται συνδυασμός  μηχανικής (στον 
σχεδιασμό και στις πτητικές δοκιμές του πυραύλου), χημείας και βιολογίας (στα τρόφιμα)  
και τέλος φυσικής και μαθηματικών (για τον υπολογισμό του παραθύρου εκτόξευσης).  

 
Σχήμα 1. Η εργασία της κατασκευής του πυραύλου 

Το σύνολο του περιεχομένου, που αναπτύχθηκε, είναι ελεύθερα προσβάσιμο στην e-class 
στον σύνδεσμο: https://eclass03.sch.gr/courses/4100115116/ 

Κατά τη χρονική διάρκεια του προγράμματος διοργανώθηκαν τρεις σύγχρονες 
συναντήσεις όλων των εμπλεκόμενων μελών. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε με την έναρξη 
του προγράμματος και είχε σκοπό τη γνωριμία και ενημέρωση των συμμετεχόντων. H 
δεύτερη πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης ενότητας, με σκοπό τη λήψη 
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πληρώματος, και ζητά από τους μαθητές α) να προτείνουν κάποιο τρόφιμο από την κρητική 
διατροφή που θα μπορούσε να είναι κατάλληλο για κατανάλωση στο διαστημόπλοιο, β) να 
συμμετέχουν στην δημιουργία ενός άρθρου στην Βικιπαίδεια, σχετικού με τα διαστημικά 
γεύματα και γ) να  δημιουργήσουν ημερήσιο μενού και να υπολογίσουν τη συνολική μάζα 
των τροφίμων που απαιτούνται στο ταξίδι. Η τρίτη δραστηριότητα της ενότητας αφορά 
στον υπολογισμό της χρονικής στιγμής που είναι κατάλληλη για τον προγραμματισμό της 
εκτόξευσης με βάση τις θέσεις Γης και Άρη και τη χρήση γεωμετρικών μεθόδων. Είναι 
φανερό από τα παραπάνω ότι στην ενότητα αυτή  απαιτείται συνδυασμός  μηχανικής (στον 
σχεδιασμό και στις πτητικές δοκιμές του πυραύλου), χημείας και βιολογίας (στα τρόφιμα)  
και τέλος φυσικής και μαθηματικών (για τον υπολογισμό του παραθύρου εκτόξευσης).  

 
Σχήμα 1. Η εργασία της κατασκευής του πυραύλου 

Το σύνολο του περιεχομένου, που αναπτύχθηκε, είναι ελεύθερα προσβάσιμο στην e-class 
στον σύνδεσμο: https://eclass03.sch.gr/courses/4100115116/ 

Κατά τη χρονική διάρκεια του προγράμματος διοργανώθηκαν τρεις σύγχρονες 
συναντήσεις όλων των εμπλεκόμενων μελών. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε με την έναρξη 
του προγράμματος και είχε σκοπό τη γνωριμία και ενημέρωση των συμμετεχόντων. H 
δεύτερη πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης ενότητας, με σκοπό τη λήψη 
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ανατροφοδότησης από τους συμμετέχοντες μαθητές. Η τρίτη διεξήχθη στη λήξη του 
προγράμματος, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το πρόγραμμα σε ευρύτερο 
κοινό και έγινε μια πρώτη αποτίμηση. 

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος η συνεργασία των τεσσάρων εκπαιδευτικών της 
ομάδας σχεδιασμού ήταν συνεχής με σύγχρονες συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση. Κατά τη 
διάρκεια ανάπτυξης του υλικού προσπαθούσαμε συνεχώς να αφουγκραστούμε τις απόψεις 
και τις ανάγκες των μαθητών, έτσι όπως αυτές αποτυπώνονταν μέσα από την επικοινωνία 
με μηνύματα στην e-class, την αξιολόγηση των σύγχρονων συναντήσεων και την 
ανταπόκριση των ομάδων στις δραστηριότητες. Κατά συνέπεια το υλικό, η χρονική 
διάρκεια των ενοτήτων και οι ημερομηνίες υποβολής διαμορφώνονταν δυναμικά κατά την 
εξέλιξη του προγράμματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι επικοινωνίες των μελών της 
ομάδας σχεδιασμού της δράσης πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως. 

Για την αποτελεσματική διερεύνηση του σκοπού και των στόχων της έρευνας, 
επιχειρήθηκε η  διερεύνηση των απόψεων των μαθητών με την χρήση ερωτηματολογίου και 
του δημοσκοπικού εργαλείου σφυγμομέτρησης γνώμης στις σύγχρονες συνεδρίες 
(www.mentimeter.com). Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και περιλάμβανε ερωτήσεις για 
την αποτίμηση: (α) της συνεργασίας των μαθητών σε ομάδες, (β) της επικοινωνίας των 
εμπλεκόμενων μελών στην δράση, (γ) της αλληλεπίδρασης των μαθητών με το υλικό. 

Επιπρόσθετα, λήφθηκαν και ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν i) από ερωτήσεις 
ελεύθερης ανάπτυξης με σκοπό την καταγραφή της γνώμης των μαθητών και ii) την 
καταγραφή της επικοινωνίας των εμπλεκόμενων μελών κατά τη διάρκεια των σύγχρονων 
συνεδριών  

Με τη χρήση των προαναφερθέντων εργαλείων για τη λήψη των δεδομένων έγινε μια 
προσπάθεια αποτύπωσης σε ένα πρώτο επίπεδο της εμπειρίας από τη συνδυαστική 
αξιοποίηση του πεδίου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τις διδακτικές προσεγγίσεις 
STEM. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εμπειρία αυτή, που αποκτήθηκε σε μια κρίσιμη 
εκπαιδευτικά περίοδο, εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, να μπορέσει να 
εμπλουτίσει το οπλοστάσιο των εκπαιδευτικών στην μετά covid εποχή. 

 

Αποτελέσματα 

Όλες οι ομάδες υπέβαλαν τουλάχιστον μια ομαδική δραστηριότητα και από το σύνολο των 
μαθητών 30 μαθητές υπέβαλαν τουλάχιστον μια ατομική δραστηριότητα. Στην πορεία του 
προγράμματος παρατηρήθηκε ότι ένα μέρος των μαθητών σταμάτησε να συμμετέχει 
(περίπου 15 μαθητές ολοκλήρωσαν το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων). Δεν υπάρχει 
ακριβής εικόνα του χρόνου χρήσης της πλατφόρμας από τους μαθητές καθώς και άλλων 
στατιστικών στοιχείων που θα μπορούσαν να καταδείξουν την αλληλεπίδρασή τους με το 
υλικό, αφού τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών, που έχουν οριστεί μέσα στην e-class, δεν 
επιτρέπουν την παρακολούθηση στατιστικών δεδομένων χρήσης. Το φαινόμενο βέβαια της 
παραίτησης δεν είναι άγνωστο στην EξΑΕ και έχει παρατηρηθεί στα ανοιχτά εξ αποστάσεως 
προσφερόμενα μαθήματα μέσω διαδικτύου (mooc), όπου το ποσοστό αυτό φτάνει στο 95% 
και οφείλεται σε διάφορους παράγοντες (Eriksson et al., 2017). 

Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 16 μαθητές. Στις επόμενες εικόνες παρουσιάζονται 
οι απαντήσεις των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου που συνοψίζονται στους άξονες i) 
συνεργασία, ii) επικοινωνία και iii) αλληλεπίδραση. Οι ερωτήσεις ήταν τύπου Likert σε 
πενταβάθμια κλίμακα. 
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Σχήμα 2. Ερωτήσεις για την αποτίμηση της συνεργασίας  

 
Σχήμα 3. Ερωτήσεις για την αποτίμηση της επικοινωνίας 

 
Σχήμα 4. Ερωτήσεις για την αποτίμηση της αλληλεπίδρασης με το υλικό. 

Αποτίμηση του άξονα συνεργασίας  
Όπως είναι φανερό από το διάγραμμα του σχήματος 2, οι μαθητές αποτίμησαν θετικά τα 
ζητήματα που αφορούσαν στη συνεργασία με τους συμμαθητές τους αλλά και τους 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Το συμπέρασμα αυτό αποτυπώθηκε και στα δεδομένα που 
λήφθηκαν κατά τη διάρκεια σύγχρονων συναντήσεων στις οποίες οι μαθητές ζήτησαν 
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περισσότερες συνεργατικές δραστηριότητες και ευχήθηκαν να είχαν περισσότερες 
δυνατότητες συνεργασίας και στα μαθήματα που διεξάγονται στο φυσικό σχολικό 
περιβάλλον. Η μεγαλύτερη διασπορά σε απαντήσεις υπήρξε στην ερώτηση που αφορούσε 
τον καθορισμό  συγκεκριμένων ρόλων ανάμεσα στα μέλη των  ομάδων. 

Αποτίμηση του άξονα επικοινωνίας  
Σε σχέση με τον άξονα της επικοινωνίας, το διάγραμμα του σχήματος 3 αναδεικνύει ότι 
πολύ λίγοι μαθητές θεώρησαν ότι υπήρξαν προβλήματα επικοινωνίας ή αντιμετώπισαν 
πρόβλημα και δεν βρήκαν βοήθεια. Στις ερωτήσεις, που αφορούν στην αποτελεσματικότητα 
της EξΑΕ στη διδασκαλία και στην παρακίνηση για εργασία, εκφράζονται περισσότερες 
επιφυλάξεις. Σε ερωτήσεις ελεύθερου κειμένου που ζητούσαμε να γράψουν τη δική τους 
άποψη χωρίς καθοδήγηση αρκετοί μαθητές δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν να είχε διεξαχθεί 
το πρόγραμμα δια ζώσης. 

Αποτίμηση του άξονα αλληλεπίδρασης  
Όσον αφορά στην αλληλεπίδραση των μαθητών με το υλικό, φαίνεται ότι δεν το βρήκαν 
ιδιαίτερα δύσκολο, όπως αποτυπώνεται  και στο διάγραμμα του σχήματος 4. Παράλληλα οι 
μαθητές δηλώνουν ικανοποιημένοι με το ψηφιακό περιβάλλον τόσο σε επίπεδο αισθητικό 
όσο και λειτουργικό. Ένα σημαντικό επίσης στοιχείο είναι ότι οι μαθητές, στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου προγράμματος, ένιωσαν ότι είχαν την ευελιξία να ρυθμίσουν τον χρόνο και 
τον τρόπο αλληλεπίδρασης με το διδακτικό υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εκάστοτε 
υποχρεώσεις τους. 

Τέλος ένα στοιχείο, που δεν εμφανίζεται στα ερωτηματολόγια αλλά διαπιστώθηκε στην 
πράξη, είναι το γεγονός ότι ο ρόλος των "συνοδών" εκπαιδευτικών αποδείχτηκε κρίσιμος 
καθώς η ολοκλήρωση ή μη του προγράμματος  φάνηκε να σχετίζεται με τον βαθμό εμπλοκής 
τους στην παρακίνηση, στη βοήθεια στην οργάνωση των ομάδων, στη μεταφορά 
ερωτημάτων στους σχεδιαστές του προγράμματος. 

Συμπεράσματα - Συζήτηση 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η συμβολή στη συζήτηση για τις δυνατότητες 
συνδυαστικής αξιοποίησης του πεδίου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τις διδακτικές 
προσεγγίσεις STEM σε κρίσιμες εκπαιδευτικές περιόδους αλλά και πέρα από αυτές. 
Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη περίπτωσης γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης της 
εμπειρίας των μαθητών που συμμετείχαν, αλλά και της ομάδας που το σχεδίασε και το 
διοργάνωσε. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η συνδυαστική αξιοποίηση του 
πεδίου της ΕξΑΕ (η-τάξη) με δραστηριότητες STEM  φάνηκε να έχει θετική αποδοχή από 
τους μαθητές. Όπως έχει ήδη επισημανθεί στη βιβλιογραφία, ο συνδυασμός ΕξΑΕ και 
εκπαίδευσης STEM σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή, καθώς απαιτεί μετάβαση από τις 
συνεργατικές διαδικασίες του  εργαστηριακού  περιβάλλοντος προς την αυτορρυθμιζόμενη 
μάθηση με τη χρήση των περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης (Eljack, 2020, Evans et al., 
2020). Η συνδυαστική αυτή αξιοποίηση κινητοποίησε το μαθησιακό ενδιαφέρον των 
μαθητών και δημιούργησε θετική προδιάθεση για τις προτεινόμενες δραστηριότητες. 

Οι μαθητές αποτίμησαν θετικά τα ζητήματα που αφορούσαν στη μεταξύ τους 
συνεργασία. Οι δυνατότητες επικοινωνίας κρίθηκαν ικανοποιητικές, ενώ εκφράστηκαν 
περισσότερες επιφυλάξεις για τα ζητήματα της αποτελεσματικότητας της ΕξΑΕ στην 
παρακίνηση και στη διδασκαλία. Αυτό ακριβώς το εύρημα επιβεβαίωσαν και οι ερωτήσεις 
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ελεύθερου κειμένου, όπου  αρκετοί μαθητές δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν να είχε διεξαχθεί 
το πρόγραμμα δια ζώσης.   

Θετική ήταν η αποτίμηση των μαθητών για την αισθητική και τη λειτουργικότητα του 
περιβάλλοντος. 

Οι εκπαιδευτικοί που “συνόδευσαν” τους μαθητές είχαν ρόλο διαμεσολαβητικό και 
καθόλου παρεμβατικό, που αποδείχτηκε όμως ιδιαίτερα σημαντικός στην δέσμευση των 
μαθητών δείχνοντας την αναντικατάστατη αξία της διαπροσωπικής σχέσης εκπαιδευτικού - 
μαθητή. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα υπόκεινται σε περιορισμούς, οι οποίοι αφορούν στο μικρό 
πλήθος των ερωτηματολογίων που συλλέχτηκαν. Καθώς η πρόταση αυτή αποτέλεσε μια 
πιλοτική προσπάθεια καταγραφής εμπειριών και διερεύνησης, θα άξιζε, καταλήγοντας, να 
προταθούν και κάποιες δυνατότητες επέκτασής της. Έτσι, για τους εκπαιδευτικούς που 
ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν μια παρόμοια STEM διδακτική παρέμβαση σε ένα 
περιβάλλον e-learning, δίνεται και η δυνατότητα επέκτασης σε πεδία όπως αυτό της τέχνης, 
μετατρέποντας ενδεχομένως τη STEM παρέμβαση, σε παρέμβαση τύπου  STEAM. Όπως έχει 
ήδη αναφερθεί το Διάστημα μπορεί να λειτουργήσει ως εικονικό μαθησιακό περιβάλλον των 
Φυσικών Επιστημών, για το οποίο υπάρχει η δυνατότητα αναπαράστασης με πολλούς 
τρόπους που αντλούν στοιχεία από την τέχνη, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, την 
αρχιτεκτονική κ.λπ. Επίσης η συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μια 
υβριδική και συνδυαστική μορφή διδασκαλίας συνδυασμένη με τη δια ζώσης διδασκαλία, 
ιδιαίτερα σε διαθεματικές δράσεις, για να υποστηρίξει τη συνεργασία εκπαιδευτικών, όταν  
μελλοντικά η ΕξΑΕ θα έχει καταστεί λιγότερο  επείγουσα και επιβεβλημένη.  
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Περίληψη 

Το παρόν άρθρο αναφέρεται σε δύο διδακτικές παρεμβάσεις που έγιναν με στόχο την ανάκληση όρων 
της Φυσικής και την αξιοποίησή τους στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών. Ο «διάλογος» μεταξύ 
των διαφορετικών επιστημονικών κλάδων πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευτικούς αντίστοιχων 
ειδικοτήτων, με ταυτόχρονη παρουσία τους στην σχολική τάξη. Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων 
βασίστηκε στο ποίημα του μαθηματικού – ποιητή Έκτορα Κακναβάτου: «Το άρρητο είναι αβαρές», 
όπου χρησιμοποιούνται όροι της νευτώνειας και της κβαντικής φυσικής. Η προσέγγιση του ποιήματος 
περιελάμβανε την κατανόηση και την συμβολική διάσταση των επιστημονικών όρων με βάση την 
πρόσληψή του από κάθε μαθητή/μαθήτρια. Στο τέλος των διδακτικών παρεμβάσεων οι μαθητές ήταν 
ικανοί να ερμηνεύουν, να αξιοποιούν συμβολικά όρους των φυσικών επιστημών και να παράγουν πεζό 
ή ποιητικό λόγο. Διαπιστώθηκε ότι με την σύμπραξη εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων στη 
σχολική μονάδα καλλιεργείται συνεργατικό κλίμα προάγονται οι ολιστικές προσεγγίσεις, και 
αναπτύσσεται η δημιουργικότητα των μαθητών/τριών. 

Λέξεις κλειδιά: ολιστική προσέγγιση, δημιουργικότητα, πρόσληψη, συμβολισμός. 

Εισαγωγή 

Ο διάλογος μεταξύ ανθρωπιστικών – κοινωνικών και θετικών-φυσικών επιστημών έχει μια 
μακρά ιστορία. Ήδη από τις πρώτες επιστημονικές ανακαλύψεις, την ανάπτυξη της 
βιομηχανίας και την συνεχή τεχνολογική εξέλιξη αρχίζει η αμφισβήτηση της επιστημονικής 
εγκυρότητας των θεωρητικών τομέων της επιστήμης, καθώς, εφόσον δεν επαληθεύονται 
πειραματικά δεν μπορούν να αναχθούν σε γενικούς νόμους με καθολική ισχύ. To γεγονός 
αυτό οδήγησε σε έναν διχασμό ή δυισμό, σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, ο οποίος 
άρχισε να παγιώνεται τον 19ο αι. προκαλώντας αλλαγές στα προγράμματα σπουδών των 
Πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής.  
Δεκαετίες νωρίτερα και πριν από τη γνωστή έκθεση του Πανεπιστημίου του Γέιλ (The Yale 
Report of 1828) που προωθούσε τις ανθρωπιστικές σπουδές, είχε διατυπωθεί η ανάγκη 
προώθησης των θετικών επιστημών: «…κατέχουμε ένα νέο κράτος [Αμερικανικό]. Η 
πρωταρχική μας δουλειά είναι να εξερευνήσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις πηγές του, 
κάτι που μας πιέζει να επιχειρήσουμε και να βιαστούμε. Κάτω από αυτές τις συνθήκες το να 
ξοδεύεις τέσσερα πέντε χρόνια μαθαίνοντας δύο νεκρές γλώσσες είναι σα να γυρίζεις την 
πλάτη σε ένα χρυσωρυχείο …» (Todd Timmons, 2007). Η αντιπαράθεση συνεχίζεται και τον 
20ο αι., καθώς η ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη αρχίζει να αποτελεί την κυρίαρχη 
ιδεολογία, ιδίως μετά το τέλος των Παγκοσμίων πολέμων και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 
Πολέμου. Η επίσημη διάλεξη του γνωστού Βρετανού φυσικοχημικού και μυθιστοριογράφου 
Charles Rercy Snow, “The Two Cultures and the Scientific Revolution", στην αίθουσα της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου του Cambridge το 1959 ανέδειξε ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ 
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των ανθρωπιστικών – κοινωνικών και θετικών-φυσικών επιστημών, τονίζοντας την ύπαρξη 
δύο διαφορετικών τομέων στην ανθρώπινη γνώση. Το έργο του Snow επανεκδόθηκε πολλές 
φορές μέχρι σήμερα με προσθήκες από τον ίδιο, καθώς και ποικίλες κριτικές αναλύσεις 
(Snow 1963, 1969, 1998). Ωστόσο το γεγονός αυτό προώθησε μια σειρά από δημόσιες 
συζητήσεις και δημοσιεύσεις σχετικά με θέματα επιστημολογικού περιεχομένου και 
φιλοσοφίας των επιστημών σε σχέση με την διαρκώς αυξανόμενη εμπλοκή των θετικών 
επιστημών στα κοινωνικοοικονομικά δρώμενα.  
Οι απαντήσεις της αντίθετης πλευράς δόθηκαν, ωστόσο, τόσο από Ευρωπαίους όσο και 
Αμερικανούς επιστήμονες. Ξεκινώντας από τον Αριστοτέλη σχετικά με τον ενιαίο 
χαρακτήρα της γνώσης, αλλά και με βάση τα νέα δεδομένα των επιστημών, υποστηρίχτηκε η 
άποψη ότι «… ο όρος ‘επιστήμη’ αφορά αποκλειστικά εκείνους που, σε κάθε τομέα της 
γνώσης, εργάζονται για να οικοδομήσουν ένα είδος οικουμενικής γνώσης…. […] Πρέπει να 
επισημάνουμε στους φοιτητές μας τον προβληματισμό σχετικά με τα θεμελιώδη 
επιστημολογικά ζητήματα […] κατά τη διαδικασία αυτή θα αποκτήσουν πλήρη επίγνωση 
των πολλαπλών οικουμενισμών, που κυβερνούν το σύμπαν μας, και θα θεμελιωθεί για 
πρώτη φορά μια ουσιαστική λογική … αναφορικά με τις προτεραιότητες των αξιών και των 
αληθειών σ΄ ένα σύμπαν όπου πρέπει συνεχώς να κάνουν επιλογές και, συνεπώς, να είναι 
δημιουργικοί» (Immanuel Wallerstein, 2004).  
Με βάση τα παραπάνω «μια λύση θα ήταν να δοθεί από την πλευρά των ανθρωπιστικών 
επιστημών βαρύτητα όχι τόσο στην αναπαραγωγική όσο στην παραγωγική διάστασή τους, 
δηλαδή στην ανακάλυψη διόδων επικοινωνίας ανάμεσα στην ατομική καλλιέργεια και τη 
γενικότερη ανάπτυξη της κοινωνίας […]» (Μαυροσκούφης, 2017). Σε αυτό το πλαίσιο οι 
προτάσεις για τον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών εκκινούν από παλαιότερες 
εισηγήσεις «…αξιοποίησης της κλασικής αρχαιότητας ως θεμελίου της σύγχρονης 
εκπαίδευσης …» (Καλοσπύρος, 2017). Η θέση αυτή υλοποιήθηκε, για παράδειγμα, από τον 
Humboldt, το 1810, όταν ίδρυσε το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, και εξακολουθεί να 
προτείνεται ως «ανάγκη» για έρευνα, τόσο ως γενικότερο χαρακτηριστικό των 
πανεπιστημιακών σπουδών όσο και κατά την διδασκαλία στις σχολικές τάξεις· «…στο 
πανεπιστήμιο της έρευνας προέχει η καλλιέργεια του χαρακτήρα και όχι η διαπίστωση μιας 
συμβατικής αλήθειας, οπότε η διδασκαλία μέσα από την έρευνα είναι μια από τις ελάχιστες 
μορφές φανερής ηθικής κηδεμονίας συμβατής με την ανεκτικότητα και την πολιτισμική 
ετερότητα της σημερινής εποχής» (Καλοσπύρος ο.π.). 
 Η παράλληλη παρουσία εκπαιδευτικών ίδιων ή διαφορετικών ειδικοτήτων αποτελεί ένα 
από τα πολλά καινοτόμα μοντέλα που χρησιμοποιούνται διεθνώς, όταν στην σχολική τάξη 
δύο εκπαιδευτικοί μοιράζονται ρόλους (Τσέλεπου, 2016). Η επιλογή μοντέλου εξαρτάται 
από τους στόχους που έχουν τεθεί κατά την εφαρμογή ενός προγράμματος εκπαίδευσης. 
Κατά την παρούσα διδακτική παρέμβαση, η οποία υλοποιήθηκε σε λυκειακές τάξεις 
σχολείων της Β΄ Αθήνας, είχε τεθεί ως στόχος η ανάδειξη της δημιουργικότητας και η 
εμπλοκή του συνόλου των μαθητών /τριών στην διαδικασία μέσω της σφαιρικής και 
παράλληλης προσέγγισης της γνώσης και του κόσμου. 

Ο διάλογος και η διαπραγμάτευση ως κοινό στοιχείο κατά την διδασκαλία της 
λογοτεχνίας και των θετικών επιστημών. 

Τα τελευταία χρόνια η καλλιέργεια του δημιουργικού λόγου και η δημιουργική γραφή στο 
χώρο της γλωσσικής εκπαίδευσης αποτελούν τα πλέον ποιοτικά ζητούμενα της διδακτικής 
διαδικασίας. Εγκαταλείποντας παλαιότερες παραδοσιακές δασκαλοκεντρικές διδακτικές 
πρακτικές το μάθημα της Λογοτεχνίας προσανατολίζεται σε κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις 
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δίνοντας παράλληλα κυρίαρχο ρόλο στον αναγνώστη. Ο συγγραφέας «αποκόβεται από 
οποιαδήποτε φωνή και με μια κίνηση εγγραφής χαράσσει ένα πεδίο που δεν έχει άλλη 
προέλευση από την ίδια τη γλώσσα» (Barthes, 2007). Η γλώσσα του κειμένου με την 
πολυσημία της, ερμηνευόμενη μέσα από το βίωμα του εκάστοτε αναγνώστη, αποκτά 
διαφορετική νοηματοδότηση. Σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΦΕΚ 4911/31-12-
2019) «...Το αντικείμενο της λογοτεχνίας δεν είναι ο άνθρωπος ή ο κόσμος· είναι η 
ανθρώπινη κατάσταση, η σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο ως εμπειρία, όπως αυτή 
διαθλάται μέσα από την υπαινικτική και αμφίσημη λογοτεχνική γλώσσα· είναι, δηλαδή, η 
λογοτεχνική αναπαράσταση της ανθρώπινης κατάστασης». Η ερμηνεία του κειμένου, 
επομένως, αποτελεί μια προσπάθεια του αναγνώστη να αποδώσει νόημα σε αυτό και μέσω 
του διαλόγου και της συζήτησης στην τάξη ανοίγεται σε άλλες οπτικές αλλά και παράλληλα 
εξασκείται στην αναγνώριση, μέσω της γλώσσας, των συμβάσεων του κειμένου.  
Όσον αφορά στις θετικές επιστήμες, έχει διαπιστωθεί ότι συχνά οι μαθητές είτε εστιάζουν 
αποκλειστικά στην λύση του προβλήματος είτε δεν έχουν σαφή γνώση των εννοιών. Για 
παράδειγμα, στην περίπτωση των μαθηματικών, « …το διακύβευμα (για την εξίσωση) είναι 
η λύση, η εύρεση, δηλαδή, της τιμής της μεταβλητής. Έτσι έχουμε μια εργαλειακή αντίληψη, 
μια συστηματοποιημένη ημιγνώση που δεν αναζητά τον λόγο ύπαρξης και την ουσία της 
έννοιας…» (Ασημακοπούλου –Λυμπεροπουλου, 2016β). 
Στην περίπτωση του μαθήματος της Φυσικής η μάθηση μπορεί να είναι ατομική υπόθεση 
του καθενός, η οποία όμως δεν πραγματοποιείται στην απομόνωση αλλά εμπεριέχει 
κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες (Wertsch, 1995, Cobern & Aikenhead, 1998). Έτσι 
μετατρέπεται σε ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο ξεκινά έξω από το άτομο, όταν αυτό 
αλληλεπιδρά με άλλα άτομα, και στη συνέχεια, αυτές οι εμπειρίες εσωτερικοποιούνται 
(Vygotsky, 1978). Επομένως, η μάθηση στις φυσικές επιστήμες, επίσης, αποτελεί μια 
κοινωνική δραστηριότητα κατά την οποία οι μαθητές εμπλέκονται σε κατασκευή εννοιών 
μέσω συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με τους άλλους συμμαθητές τους και με τους 
διδάσκοντες (Vygotsky, 1978, Solomon, 1987). Η οικοδόμηση των εννοιών, κατά τη θεωρία 
του εποικοδομητισμού, γίνεται ενεργητικά από το υποκείμενο που μαθαίνει (Von 
Glasersfeld, 1995). Οι μαθητές κατασκευάζουν οι ίδιοι την καινούργια γνώση για τα φυσικά 
φαινόμενα μέσα από μια διαδικασία αλληλεπίδρασης βιωματικών ιδεών που έχουν ήδη 
δημιουργήσει για αυτά και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (Κολιόπουλος, 2001). Η 
οικοδόμηση της γνώσης είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία απαιτεί την ενεργό 
συμμετοχή του υποκειμένου για να επιτύχει την εννοιολογική αλλαγή για τη μετάβαση από 
την πρακτικο-βιωματική γνώση στη σχολική γνώση (Hewson, 1981, Posneretal, 1982, 
Careyetal, 1986, Chietal, 1994, Vosniadou et al, 1994). Ωστόσο βασικές έννοιες της φυσικής, 
συχνά δεν κατανοούνται πλήρως από τους μαθητές, αν και κατέχουν κεντρική θέση στα 
φυσικά φαινόμενα και υπάρχουν σε όλους τους επιμέρους κλάδους των φυσικών επιστημών 
δηλαδή στη Φυσική, στη Χημεία, στη Βιολογία, στη Γεωλογία ενώ παράλληλα εμπλέκονται 
σε πλήθος κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων, όπως για παράδειγμα η έννοια 
«ενέργεια» (Μπουλουξή, 2012). 

Οι διδακτικές παρεμβάσεις  

Με αφορμή το ποίημα Το άρρητο είναι αβαρές πραγματοποιήθηκαν δύο διδακτικές 
παρεμβάσεις σε μαθητές Β΄ Λυκείου των περιοχών Μεταμόρφωσης και Νέου Ηρακλείου 
Αττικής, κατά την περίοδο Φεβρουαρίου –Μαρτίου 2020.  
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Το ποίημα του Ε. Κακναβάτου από την συλλογή Χαοτικά Ι είναι χαρακτηριστικό δείγμα 
υπερρεαλιστικής γραφής και επελέγη, καθώς είναι ένα «ανοιχτό» σε ερμηνείες κείμενο 
(Δανιήλ, 2004). και με πλήθος γλωσσικών όρων από τις φυσικές επιστήμες:   
 Κι αίφνης το άρρητο μια σαστισμένη σαύρα πάνω σε ξερολιθιά/στα εσώρουχα του καταρράχτη/στην 
αϋπνία του κροταλία/στην αφράτη γεωμετρία των φράκταλς/Σκαριά σχημάτων στήνουνε τον χώρο/ο 
χρόνος είναι ηχοβλεψίας αιρεσιουργός/η απόχη του δεν πιάνει το άρρητο/ούτε τη μάζα του που δεν 
αλλάζει σε ενέργεια/κι ας πάει να την ξεσέρνει το άγιο φως του Άλμπερτ/Τα νετρίνια δεν έχουν τίποτα 
που να μετριέται/το μόνο που μπορούν είναι που καταδιώκουν τ' όνομά τους/οι πλανήτες να ψήνουνται 
στο ερυσίπελας/το ανθηρό εκτόπλασμα του εγώ/να πέφτει σε πληθυντικούς εγείς εγών /κι ο λαμπαδίας 
βήμα χήνας στο λιθόστρωτο/Ώ άγρια νοημοσύνη του Χάους/τα όρια τα όρια/το άνευ.  
Επιδιώχθηκε, αρχικά, να διερευνηθεί με ποιο τρόπο έχουν προσλάβει οι μαθητές έννοιες της 
Φυσικής που είχαν διδαχτεί τα προηγούμενα χρόνια και η ικανότητα τους να προεκτείνουν 
τις έννοιες αυτές στον κοινωνικό χώρο χρησιμοποιώντας τις ως σύμβολα, προκειμένου να 
ερμηνεύσουν το ποίημα. Στην συνέχεια, θέσαμε πέντε βασικά ερωτήματα τα οποία 
αποτέλεσαν την βάση του σχεδιασμού της παρέμβασής μας.  
− Πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές/τριες την ένταξη εννοιών της Φυσικής στο 
ποίημα; 
− Ποιοι είναι οι όροι της σύγχρονης κβαντικής Φυσικής και ποιες έννοιες από την 
νευτώνεια φυσική δεν έχουν, σε μεγάλο βαθμό, γίνει κατανοητές; 
− Ποιους συμβολισμούς θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν οι μαθητές στους όρους 
που αναφέρονται στο ποίημα; 
− Ποια εφαρμογή βρήκαν οι επιστημονικές γνώσεις που υπαινίσσεται ο ποιητής στην 
καθημερινότητα των ανθρώπων;  
− Η επαρκής κατανόηση του ποιήματος εξαρτάται από τις γνώσεις τις οποίες έχει ο 
αναγνώστης σε έννοιες της Φυσικής; 
Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης έγινε υπενθύμιση μερικών σημαντικών προσωπικοτήτων 
οι οποίες συνέβαλαν σημαντικά αποφασιστικά στη διαμόρφωση των σύγχρονων θεωριών 
της Φυσικής και οι οποίες περιέχονταν στα σχολικά βιβλία, τα οποία είχαν μελετήσει οι 
μαθητές/τριες στη διάρκεια της φοίτησής τους όπως: 
● ο Galileo Galilei, με αναφορά στο ηλιοκεντρικό σύστημα και στην πειραματική 
μέθοδο η οποία εφαρμόζεται ευρέως στις φυσικές επιστήμες (Αντωνίου κ. ά., 2019, Βλάχος 
κ.ά., 2020), 
● ο Isaac Newton, με αναφορά στους τρεις νόμους του, οι οποίοι είχαν διδαχθεί 
στους μαθητές/τριες στη Β΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου καθώς και στον νόμο της 
παγκόσμιας έλξης, (Αντωνίου κ. ά., 2019, Βλάχος κ.ά., 2020), 
● ο Albert Einstein, με αναφορά στη θεωρία της σχετικότητας, την ισοδυναμία μάζας 
ενέργειας με την πασίγνωστη εξίσωση E=m.c2, και στη σχέση της θεωρίας αυτής με την 
ενέργεια η οποία εκλύθηκε από τις ατομικές βόμβες που προκάλεσαν ανυπολόγιστες 
απώλειες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Από τα πρώτα στάδια της παρέμβασης αναδείχθηκε η δυσκολία αναγνώρισης όρων της 
κβαντικής φυσικής από τους μαθητές/τριες, εξαιτίας της διδασκαλίας τους στην κλασική 
Νευτώνεια Φυσική και της περιορισμένης αξιοποίησης των σχετικών εννοιών για την 
ερμηνεία  φυσικών  ή κοινωνικών φαινομένων. 
Ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία εντοπίστηκε στη συσχέτιση της ιστορικής εξέλιξης των 
κοινωνιών και των εφαρμογών των θετικών επιστημών, ιδιαίτερα των νεώτερων, όπως η 
θεωρία της σχετικότητας, «του χάους», «των φράκταλς» και των υποατομικών σωματιδίων 
«νετρίνων» που αναφέρονται στο ποίημα. Μεμονωμένες ήταν οι περιπτώσεις μαθητών που 
γνώριζαν και για μια «άλλη φυσική», πέρα από τη Νευτώνεια.  
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Οι προηγούμενες συζητήσεις σχετικά με την υπενθύμιση γνωστών όρων και την εξέλιξη των 
φυσικών επιστημών αποτέλεσαν το έναυσμα για απόπειρες προσέγγισης του ποιήματος και 
των συμβολισμών του εστιάζοντας σε βασικά, κατά την άποψή του κάθε 
αναγνώστη/μαθητή, ζητήματα που θίγονται στο ποίημα.  
Εξετάζοντας περαιτέρω οι μαθητές, μέσω του διαλόγου και με την υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών, τον ρόλο των σημαντικών εξελίξεων του τελευταίου μισού του 20ου αι. στις 
φυσικές επιστήμες, όπως για παράδειγμα την χρήση της ατομικής ενέργειας, θίχτηκε το 
ζήτημα της εφαρμογής των πορισμάτων της επιστήμης σε εκφάνσεις της ατομικής και 
κοινωνικής ζωής των ανθρώπων. Ως επακόλουθο ετέθη και το ζήτημα της ηθικής στην 
επιστημονική έρευνα.  
Κατά τον διάλογο που αναπτύχθηκε και με βάση τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν από 
τους μαθητές/τριες, με αφορμή τις λέξεις του ποιήματος, δόθηκαν κι άλλες πληροφορίες 
σχετικά με τα επαναλαμβανόμενα γεωμετρικά σχήματα των φράκταλς, των υποατομικών 
σωματιδίων νετρίνων της θεωρίας του Χάους, αλλά και τις απόψεις του Νεύτωνα για την 
βαρύτητα και τους νόμους της κίνησης που είχε διατυπώσει. Έγινε η σύνδεση των νόμων 
αυτών με τις τροχιές των πλανητών στο ηλιακό μας σύστημα, δεδομένου ότι στο ποίημα 
αναφέρεται το λαμπρότερο άστρο στον αστερισμό του Ταύρου: ο «λαμπαδίας». 
Στην συνέχεια, αφού έγινε αναφορά στην εξίσωση ισοδυναμίας ενέργειας - μάζας E=m.c2 
του Einstein και στην έννοια του χωροχρόνου, έγινε ανάκληση των γνώσεων που έχουν οι 
μαθητές/τριες στη δομή του ατόμου. Παρουσιάστηκαν ορισμένα στοιχεία του υποατομικού 
σωματιδίου «νετρίνο», το οποίο αναφέρεται στο ποίημα, καθώς και της ελληνικής 
συμμετοχής στο διεθνές πείραμα Nestor, η οποία αφορά στην προσπάθεια ανίχνευσης του 
σωματιδίου αυτού στην Πύλο (Tzamarias, 2005). Έχει διαπιστωθεί πως η εισαγωγή εννοιών 
της μικροκλίμακας στη διδασκαλία, μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ μακρόκοσμου, 
όπου τα φαινόμενα είναι άμεσα παρατηρήσιμα, και υπομικροσκοπικού, δηλαδή του κόσμου 
των μορίων και των ατόμων (Wiser & Smith, 2008, Meijer, 2011), αν και στην διεθνή έρευνα 
σημειώνεται η ύπαρξη παρανοήσεων στα θέματα αυτά σε μεγάλο αριθμό μαθητών/τριών 
(Σκουμιός, 2012, Σχιζοδήμου, 2013).  
Με αφορμή το απόσπασμα «βήμα χήνας στο λιθόστρωτο» έγινε αναφορά σε ιστορικά 
γεγονότα της εποχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στον φασισμό, και στους ηθικούς 
προβληματισμούς των επιστημόνων σχετικά με τη δημοσιοποίηση επιστημονικών 
ανακαλύψεων και επιτευγμάτων, όσον αφορά τη διάσπαση του πυρήνα του ατόμου και τα 
τεράστια ποσά ενέργειας που εκλύονται. Τονίστηκε πως αυτά τα επιτεύγματα είχαν ως 
κατάληξη την κατασκευή και την ρίψη των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και στο 
Ναγκασάκι, που αποτέλεσε τον τραγικό επίλογο του πολέμου.  
Η πρωτοτυπία της παράλληλης διεπιστημονικής προσέγγισης των δύο «διαφορετικών» 
διδακτικών αντικειμένων, της Φυσικής και της Λογοτεχνίας, δημιούργησε κίνητρα στους 
μαθητές για αναζητήσεις τόσο σε συλλογικό επίπεδο, μέσα στην τάξη, με την συζήτηση ως 
συνομιλία-conversational discourse (Φρυδάκη, 2009), όσο και σε ατομικό επίπεδο με την 
παραγωγή κειμένων και τη δημιουργική γραφή.  

Οι δημιουργίες των μαθητών  

Η συζήτηση και οι απόπειρες ερμηνείας του ποιήματος κινητοποίησαν το ενδιαφέρον των 
μαθητών/τριών. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης και της εκτεταμένης συζήτησης 
ζητήθηκε από τους μαθητές να επιλέξουν, όποιον όρο της Φυσικής επιθυμούν από το ποίημα 
Το άρρητο είναι αβαρές και να συντάξουν ένα κείμενο, πεζό ή ποιητικό. Δόθηκε η οδηγία 
να αποδώσουν στον όρο αυτό μια συμβολική σημασία σύμφωνα με τον δικό τους ορίζοντα 
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και τα βιώματά τους (Σουλιώτης, 2012). Με αξιοσημείωτη προθυμία, όλοι οι μαθητές 
προσπάθησαν να ολοκληρώσουν το έργο τους. Τα ποιήματα όσων μαθητών επιθυμούσαν, 
διαβάστηκαν στην τάξη. Ενδεικτικό του καλού κλίματος που είχε δημιουργηθεί ήταν η 
συχνή συνεργασία με τους συμμαθητές τους, προκειμένου να επιτύχουν ένα καλύτερο 
αποτέλεσμα και να εκφράσουν με ακρίβεια την σκέψη τους. Μετά από την ανάγνωση του 
πρώτου ποιήματος και την επιβράβευση που ακολούθησε από όλη την τάξη, όλο και 
περισσότεροι μαθητές επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Τα 
περισσότερα ποιήματα είχαν έντονο συμβολικό χαρακτήρα με βάση τον όρο της Φυσικής 
που πραγματεύονταν και ενδιαφέρουσες προεκτάσεις στην ζωή, την καθημερινότητα, τα 
βιώματα και τα συναισθήματά τους. Αρκετοί μαθητές/τριες, επίσης, δεν παρέλειψαν να 
προσδώσουν στο έργο τους ένα ιδιαίτερο χιουμοριστικό ύφος. Τα μαθητικά κείμενα 
διατηρήθηκαν ως προς τη σύνταξη και τη μορφή, ως έχουν. 
 
1. Το άπειρο είναι αυτό που δεν μπορεί να μετρηθεί, που να έχει όρια, σαν τη 
θάλασσα, που με ατέλειωτο κάματο κυνηγάει και, μάταια, προσπαθεί να δαμάσει ο ναύτης. 
Σαν το διάστημα που ποτέ δεν μπορούμε να φτάσουμε και ποιος ξέρει, μπορεί στο τέλος του 
να δούμε πάλι εμάς.  
(Νεκτάριος) 
 
2. Το βάρος  
Το βάρος σαν μια αλυσίδα που πάνω στη γη σε κρατά,  
που δεν σε αφήνει στον ουρανό να πας, αλλάζει με τις συνθήκες 
ανάλογα το που το συναντάς. 
Ο Νέφτωνας το εγκλώβισε 
και προσπάθησε πώς να το ημερεύσει 
βρήκε διάφορους τρόπους για το πώς να το ερμηνεύσει 
και αυτό τον φώτισε. 
Την βαρύτητα δεν μπορείς τελικά να αποφύγεις  
από τα δεσμά της να λυθείς  
γιαυτό θα κάτσεις να την υπομείνεις 
ακόμα κι αν δεν μπορείς να το δεχτείς. 
(Κωνσταντίνος) 
 
3. Χώρος, χρόνος, σύμπαν  
Έννοιες άπειρες σαν τις γνώσεις 
Ο,τι γνώση αποκτήσεις δεν είναι τίποτα 
Ξέρω ότι τίποτε δεν ξέρω 
Ποτέ μην σταματάς να αψηφάς 
Μόνο έτσι ξεφεύγεις από την πλάνη στην οποία ζεις 
Ακόμα και αποδεδειγμένες θεωρίες στο μέλλον αψηφούνται 
Τα όρια του Χάους 
Δεν υπάρχουν 
Το Χάος, άπειρο 
Η έννοια του απείρου 
Αδιανόητη 
Οσα χρόνια κι ας περάσουν ο άνθρωπος δεν θα την καταλάβει ποτέ 
Φως νεκρών αστεριών που βλέπουμε εννοώ έχουν πεθάνει 
Πλάνη 
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Ψάξε κι ερεύνα. 
(Γιάννης) 
 
4. Το άπειρο  
Εις την γη υπάρχει τελειωμός 
Εις το σύμπαν όμως όχι 
Επικρατεί το άπειρο 
Όπως συμβαίνει και με τους αριθμούς στα μαθηματικά 
Όπως οι αριθμοί δεν τελειώνουν  
Ούτε από τους αρνητικούς μήτε από τους θετικούς 
Έτσι και το σύμπαν δεν περιορίζεται σε κανένα σημείο. 
Γι΄αυτό λοιπόν τα μαθηματικά  
Είναι συμβατικά 
Με όλα τα δρώμενα του γαλαξία. 
(Φανούριος) 
 
5. Τα αστέρια  
Όταν κοιτάς τον νυχτερινό ουρανό αντικρίζεις το παρελθόν. Σκοτεινό με σημεία φωτεινά 
που ύστερα από πολύ κόπο το φως τους έφτασε στα μάτια μας. Σημεία απλωμένα σε έναν 
απέραντο μαύρο ωκεανό που διαστέλλεται ασταμάτητα. Και ύστερα τα σημεία πέφτουν και 
το φως χάνεται στο άπειρο. 
(Βικτώρια) 
 
6. Στον κόσμο υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαστάσεις που πολλοί άνθρωποι 
μπορούν να τις εκφράσουν και κάποιοι άλλοι όχι. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να 
δημιουργήσει και μια καινούργια διάσταση που προσδιορίζει τον τρόπο που βλέπει αυτός 
τον κόσμο γύρω του. Οι διαστάσεις δεν είναι κάτι που μπορεί να μετρηθεί αλλά κάτι που 
διακρίνει το κάθε διαφορετικό μάτι, δηλαδή όταν βλέπεις τον κόσμο από ψηλά τον βλέπεις 
διαφορετικά από όταν είσαι στο έδαφος μαζί με τους συνανθρώπους σου.  
(Ιάσονας) 
 
7. Κινητική ενέργεια 
Η κίνηση είναι το κίνητρο  
για τη ζωή μας. 
Η μάζα είναι ύλη  
για τη δύναμή μας 
Η ταχύτητα είναι η ένταση  
για την ψυχή μας  
(ανώνυμο) 
 
8. Αν έβρισκα τον Νεύτωνα θα του έκοβα τον τένοντα  
να μάθει με το μήλο που του έπεσε στο κεφάλι  
πώς είναι να σου κάνουν τη ζωή κουβάρι. 
Πριν τη βαρύτητα όλοι πετούσαν 
και όταν ήρθε αυτός, τον βλασφημούσαν 
και οι τρεις του νόμοι ήταν πρόβλημα μεγάλο  
αφού μας κάνουν να τους λέμε σαν τον παπαγάλο. 
Τώρα που η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα  
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ο θάνατός μου θα έχει ωραία θέα.  
Η φυσική έχει ωραία μελωδία  
αλλά τα μαθηματικά την κάνουν παρωδία. 
Αντώνης 
 
9. Στον κύκλο της ζωής  
εγώ διαλέγω  
να είμαι ο διαβήτης. 
Με ταχύτητα φωτός  
οι στιγμές διαβαίνουν μπρός μου  
και εγώ μοναχικός παρατηρητής  
και δράστης  
ζω, βιώνω, νοιώθω. 
Ένα νετρόνιο στον πυρήνα  
ένας αντισυμβατικός λόγος  
στο πέπλο του τέλειου  
που αποφασίζω να απλώσω γύρω μου. 
Έτσι και εγώ  
γίνομαι μέρος της έκρηξης  
που ίσως καταστρέψει τον κόσμο. 
Ή ίσως  
και να τον δημιουργήσει 
Χρύσω 
 
10. Δεν κουνιέμαι 
Είναι φυσικό  
να φοβάται κάποιος την αλλαγή. 
Μία κίνηση μπρος, μία πίσω … 
Ένα βήμα αβέβαιο,  
ίσως επικίνδυνο,  
αλλάζει την τωρινή κατάσταση  
του είναι. 
Ένας μηχανισμός άμυνας  
η αδράνεια σε ένα κόσμο άγνωστο 
δίχως σιγουριά,  
δίχως έλεος. 
Δεν αλλάζω, είμαι ασφαλής, δεν φοβάμαι. 
……… 
θα ακολουθήσω την ροή των πραγμάτων.  
Θα πέσω  
στο αχανές άπειρο  
ψάχνοντας την αλήθεια 
(ανώνυμο) 
 
11. Κρούσεις υπάρχουν στη φυσική  
κρούσεις υπάρχουν στη ζωή. 
Στην επιστήμη δύο σώματα έρχονται κοντά  
για λίγο πλησιάζουν  
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κι ύστερα από μεγάλες δυνάμεις  
είτε απωθούνται  
είτε συνεχίζουν μαζί. 
Έτσι γίνεται και στους ανθρώπους. 
Μία κρούση, ένας διαπληκτισμός είναι αρκετά 
για να χωρίσουν δύο ανθρώπους. 
Μία ιδέα, δύο αντίθετες αντιλήψεις,  
αρκούν για να χωρίσουν δρόμοι. 
Εμείς θα επιλέξουμε ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε. 
Εμείς θα αποφασίσουμε εάν οι δυνάμεις αυτές  
γνωστές ως «εγωισμός»  
θα μας χωρίσουν 
ή θα είναι αυτές  
που θα μας κρατήσουν 
Γιώργος 

Συμπεράσματα  

Μέσα από την παρέμβαση αυτή δόθηκε η ευκαιρία στους διδάσκοντες, να συνεργαστούν 
πάνω σε ένα λογοτεχνικό έργο, το οποίο, περιελάμβανε όρους των φυσικών επιστημών. Το 
θέμα και η φύση του ποιητικού λόγου αξιοποιήθηκαν για την ανάκληση γνώσεων τις οποίες 
είχαν ήδη διδαχθεί οι μαθητές/τριες, καθώς και την προέκτασή τους στις σύγχρονες 
επιστημονικές θεωρίες. Από την άλλη πλευρά η ερμηνευτική προσπάθεια και η δημιουργική 
σκέψη των μαθητών/τριών βασίστηκε στην βαθύτερη κατανόηση και την ερμηνεία 
συμβολισμών του ποιήματος. Η ολιστική προσέγγιση της γνώσης, ως κεντρικός στόχος της 
παρέμβασης αυτής δημιούργησε, πράγματι, ένα «πλέγμα» το οποίο αποτελούνταν από το 
επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο αν και στηρίζεται στη διάκριση των γνωστικών 
αντικειμένων, αξιοποιήθηκε, ωστόσο, στον σχεδιασμό της διαθεματικής προσέγγισης. από 
την διδακτική προσέγγιση καθαυτή και από το σχολικό περιβάλλον στο οποίο εφαρμόστηκε 
(Shallcross et al., 2009) προκειμένου να αναδείξει όλους τους τύπους μάθησης εμπλέκοντας 
το σύνολο των μαθητών/τριων στην διαδικασία. Τα θετικά αποτελέσματα της συνεργασίας 
και της παράλληλης παρουσίας των δύο εκπαιδευτικών στην σχολική τάξη, μπορούν να 
επιβεβαιωθούν και στην παρούσα παρέμβαση (Τσέλεπου, 2016, Nassir Al Nassir, 2017). 
Ήταν εντυπωσιακό το ενδιαφέρον του συνόλου των μαθητών και η εμπλοκή τους στη 
διαδικασία.  
Από την πλευρά των εκπαιδευτικών τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση 
της παρέμβασης, η συνεργασία, η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και γνώσεων από δύο 
επιστημονικούς χώρους είχε ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωσή τους (Quénée, 2014) και, 
μακροπρόθεσμα, θεμελιώνει κλίμα συνεργασίας.  
Ειδικότερα, ως προς την προσέγγιση και αξιοποίηση τoυ ποιητικού λόγου, αρχικά, οι 
μαθητές δυσκολεύτηκαν αρκετά να προσεγγίσουν το -«δύσκολο» για το γνωστικό τους 
επίπεδο- ποίημα και ορισμένες έννοιες της Φυσικής τους εμπόδισαν να το ερμηνεύσουν. 
Όμως, από τον διάλογο που ακολούθησε στην τάξη και με την παρέμβαση των διδασκόντων 
διαπιστώθηκε ότι :  
− Το ποίημα, παρά τους σχετικά άγνωστους όρους που περιείχε, κέντρισε το 
ενδιαφέρον των μαθητών. 
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− Αρκετοί μαθητές εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στον χώρο της 
Φυσικής και σχεδόν στο σύνολο τους επικεντρώθηκαν τόσο στην κατανόηση των εννοιών 
όσο και στις εφαρμογές τους.  
− Σε όλους τους μαθητές ήταν γνωστή η προσωπικότητα του Einsein, αλλά δεν 
αναγνώρισαν την περίφημη εξίσωσή του και τη σύνδεσή της με την ατομική ενέργεια.  
− Με βάση τον διάλογο, τις παρεμβάσεις των συμμαθητών/τριών που γνώριζαν για 
την «νέα εποχή» στις φυσικές επιστήμες, για παράδειγμα τη θεωρία του Χάους, καθώς και με 
την βοήθεια των διδασκόντων, οι μαθητές στο σύνολό τους εξοικειώθηκαν με το 
«περιβάλλον» του ποιήματος και άρχισαν να το προσεγγίζουν.  
− Κατά την ερμηνεία του ποιήματος οι μαθητές/τριες εστίασαν κυρίως στις έννοιες 
που γνώριζαν ή σε εκείνες που τους εντυπωσίασαν και αυτό έγινε φανερό στα γραπτά τους 
κείμενα όπου χρησιμοποίησαν όρους από την επιστήμη της Φυσικής. 
− Προκλήθηκε ο προβληματισμός στους μαθητές για το πώς μπορεί να συνδέεται η 
επικρατούσα φιλοσοφία με τη διατύπωση μιας επιστημονικής θεωρίας και αντίθετα: πώς οι 
επιστημονικές ανακαλύψεις και θεωρίες διαμορφώνουν τη φιλοσοφική θεώρηση των 
ανθρώπων, όπως για παράδειγμα η απόδοση σε θεϊκές δυνάμεις των εκλείψεων του ηλίου, 
της σελήνης, των σεισμών, κ.ά... Δεν δόθηκε περισσότερη έκταση στο θέμα, αν και η 
διαδικασία διατύπωσης και διαπραγμάτευσης επιχειρημάτων, έχει αναδειχθεί στην 
τελευταία δεκαετία ως μια εναλλακτική προσέγγιση στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς 
συντελεί στην ανάπτυξη των γνωστικών-μεταγνωστικών δεξιοτήτων, στην ενίσχυση του 
επιστημονικού γραμματισμού, και στην διερεύνηση της φύσης της επιστήμης (Γεωργίου, 
2016). 
− Όσες φορές οι μαθητές επιχείρησαν να υποστηρίξουν τις απόψεις τους, 
επιβεβαίωσαν τα ερευνητικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία οι Έλληνες έφηβοι μαθητές, 
όπως και οι συνομήλικοι τους σε άλλες χώρες, δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην ανάπτυξη 
επιχειρημάτων και τις λίγες φορές που κατορθώνουν να θεμελιώσουν τη γνώμη τους με πιο 
στιβαρά επιχειρήματα, αυτά είναι βασισμένα ως επί το πλείστον στη διαίσθηση, στις 
προσωπικές και ενίοτε έωλες αντιλήψεις τους ή τις παγιωμένες απόψεις τους (Γεωργίου, 
2016).  
− Ο ποιητικός λόγος των μαθητών/τριών, κάποιες φορές αφηγηματικός, δανείστηκε 
λέξεις και στοιχεία από την επιστήμη προκειμένου να δημιουργήσει νέες έννοιες. Τα 
ποιητικά έργα τους, σαφώς, αποτελούν πρωτόλειες προσπάθειες στοχασμού και 
αναστοχασμού που μπορούμε, ωστόσο, να θεωρήσουμε ότι τους εισάγει στα δύσβατα 
μονοπάτια της μεταγνώσης.  
Η ποίηση του καθόλα «μοντέρνου» ποιητή Έκτορα Κακναβάτου, με την πρόκληση μιας 
ολιστικής προσέγγισης της γνώσης, σε μαθητές/τριες Λυκείου, αποτελεί μια σταθερή 
αναφορά για μια διαφορετική αντίληψη της διαθεματικότητας και της πρόσκτησης όχι μόνο 
γνώσεων, αλλά και κατανόησης της ολότητας και της ενότητας του κόσμου. Και βρίσκεται 
ακόμη στην αφετηρία της. Με βάση την παραπάνω διδακτική παρέμβαση είναι αλήθεια ότι 
«…και η Φυσική και η Λογοτεχνία είναι περιπέτειες μέσα στο άγνωστο. Είναι βασανιστικές 
διαδρομές κατά τις οποίες τόσο η μια όσο και η άλλη, αναζητούν υψηλής αισθητικής 
αναπαραστάσεις κάποιων περιοχών του Σύμπαντος που βρίσκονται έξω από τα σύνορα του 
άμεσα αισθητού» (Κασσέτας, 2007). 
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την πρόθυμη και αγαστή συνεργασία τους. Το μαθητικό κοινό μας για την προσπάθεια που 
κατέβαλε να «ταξιδέψει» μαζί μας στον κόσμο της Λογοτεχνίας και της Φυσικής.  
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Περίληψη 

Η εκπαίδευση STE(A)M είναι μια αναπτυσσόμενη εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία στοχεύει στον συγκερασμό 
εκπαιδευτικών προτύπων, διδακτικών μεθόδων και πρακτικών των γνωστικών αντικειμένων των θετικών 
επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των τεχνών και των μαθηματικών. Η STE(A)M εκπαίδευση απαιτεί 
την παράλληλη εφαρμογή προτύπων διαφορετικών επιστημονικών πεδίων σε μια δομή εύκολα προσαρμόσιμη 
σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς γνωστικών αντικειμένων. Απώτερος σκοπός είναι η δόμηση 
ολοκληρωμένων διδακτικών προσεγγίσεων σε ένα πλαίσιο ολιστικής εκπαίδευσης. Για να επιτευχθεί, όμως, 
ένας ουσιαστικός συγκερασμός σε επίπεδο μεθόδων και προτύπων, όπως και να σχεδιαστούν εκπαιδευτικές 
πρακτικές κατά τις οποίες τα διάφορα επιστημονικά πεδία θα λειτουργούν παράλληλα και θα 
αλληλοσυμπληρώνονται, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διερεύνηση των εκπαιδευτικών σχέσεων μεταξύ των 
γνωστικών πεδίων και η ανακάλυψη των σημείων τομής μεταξύ αυτών. Το παρόν άρθρο αποτελεί μια κριτική 
ανασκόπηση μελετών που αποκαλύπτουν τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί η Τέχνη κατά τη μαθησιακή 
διαδικασία, τα εκπαιδευτικά πρότυπα που εφαρμόζει και τις δυνατότητες εφαρμογής αυτών κατά τη διδασκαλία 
στα επιστημονικά πεδία STEM. Σκοπός είναι η δημιουργία μιας γέφυρας μεταξύ της Τέχνης και των γνωστικών 
αντικειμένων STEM που διδάσκονται μέσα στην ελληνική σχολική τάξη. 

Λέξεις κλειδιά: STE(A)M, εικαστικές τέχνες, δημιουργικότητα, αποκλίνουσα σκέψη, καινοτομία 
 
Εισαγωγή 

Εδώ και αρκετές δεκαετίες, και κυρίως μετά από την έναρξη της ψηφιακής επανάστασης, 
παρατηρούμε ότι η πραγματικότητα μεταβάλλεται με πολύ διαφορετικούς ρυθμούς. Η 
επέλαση του διαδικτύου, των πληροφοριακών συστημάτων και των ψηφιακών μέσων έχει 
επηρεάσει σημαντικά στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε ακόμη και βασικές 
έννοιες, όπως είναι ο χώρος, ο χρόνος, ενίοτε και η ίδια μας η ταυτότητα. Είναι γεγονός ότι 
ο τρόπος που επικοινωνούμε, συναλλασσόμαστε, καταναλώνουμε και πληροφορούμαστε 
έχει αλλάξει ριζικά. Μεταξύ των λογικών συνεπειών του εν λόγω φαινομένου είναι ότι η 
αγορά εργασίας έχει υποστεί και συνεχίζει να υφίσταται σημαντικές μεταλλάξεις, 
επηρεάζοντας σημαντικά σχεδόν όλα τα επαγγέλματα. Ο τρόπος λειτουργίας της 
οικονομίας και οι διάφοροι επαγγελματικοί τομείς απαιτούν συνεχώς νέες δεξιότητες για 
την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών (Mehta & Shah, 1997). Εύλογα, λοιπόν, προκύπτουν 
ερωτήματα, όπως το πώς προετοιμάζουμε τους νέους για την ομαλή και επιτυχή ένταξή 
τους σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνία; Πώς πρέπει να είναι δομημένα και τι 
πρέπει να προσφέρουν τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών; 

Σε μια τόσο ασταθή και διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα η λέξη κλειδί είναι 
προσαρμοστικότητα (Andrew, 2012). Η αγορά εργασίας εξελίσσεται με επιταχυνόμενο 
ρυθμό και χαρακτηρίζεται πλέον από ζωτικές διασυνδέσεις μεταξύ των τομέων. Δεδομένου 
ότι η πορεία της σταδιοδρομίας των σημερινών μαθητών ενδέχεται να αλλάξει κατεύθυνση 
αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής τους, θα χρειαστεί να αποκτήσουν την ικανότητα 
να προσαρμόζονται σε μεταλλασσόμενα επαγγελματικά περιβάλλοντα, καθώς και να 
δημιουργούν συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών τομέων. Η εξειδίκευση σε ένα 
μεμονωμένο επιστημονικό πεδίο έχει αρχίσει να αποβαίνει ανεπαρκής (Madden et al., 
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2013). Η απάντηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε αυτό το σύγχρονο φαινόμενο είναι η 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που ενσωματώνουν σταδιακά, όλο και 
περισσότερο, τις έννοιες της διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης σε ένα πλαίσιο 
διεπιστημονικής προσέγγισης της γνώσης (Amory, 2014). Η εκπαιδευτική πολιτική έχει 
αρχίσει να στρέφεται προς πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των λεγόμενων 
δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως είναι η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η ικανότητα 
συνεργασίας και επικοινωνίας, ο γραμματισμός στα μέσα, η προσαρμοστικότητα και η 
πρωτοβουλία, μέσω της προώθησης της βαθύτερης μάθησης (Rotherham & Willingham, 
2009); (Allina, 2018). Στόχος είναι να ενθαρρυνθεί, όσο το δυνατόν περισσότερο, η 
αυτενέργεια και η πρωτοβουλία του μαθητή κατά τη μαθησιακή διαδικασία και 
συνακόλουθα η συνειδητοποίηση των προσωπικών διαδρομών που ακολουθεί για την 
κατάκτηση της γνώσης. Αναπτύσσοντας τη γνώση γύρω από το πώς μαθαίνουμε, ο 
μαθητής θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τις κατάλληλες ρουτίνες σκέψης ανάλογα με την 
περίσταση καθόλη τη διάρκεια της ζωής του, επιτυγχάνοντας κατά αυτό τον τρόπο τη δια 
βίου μάθηση (Bertrand & Namukasa, 2020). 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι το βάρος μετατοπίζεται σταδιακά στην αξία της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της αυτόνομης δόμησης της γνώσης, αφήνοντας πίσω τη στεγνή 
παροχή παγιωμένων πληροφοριών και την εκμάθηση προκαθορισμένων τρόπων επίλυσης 
ζητημάτων (Halverson & Collins, 2009). Η εκπαιδευτική προσέγγιση STE(A)M φιλοδοξεί 
να υπογραμμίσει και να εκμεταλλευτεί τις ενυπάρχουσες συνδέσεις μεταξύ των διάφορων 
επιστημονικών πεδίων, δημιουργώντας διεπιστημονικούς χώρους μάθησης (Rhode Island 
School of Design, 2011). Μέσω της εκπαίδευσης STE(A)M προσφέρονται στον μαθητή, σε 
ένα κοινό πλαίσιο, διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις της γνώσης με κύριο σκοπό 
την ανάπτυξη ενός προσαρμοστικού νου με όσο το δυνατόν ευρύτερη θεώρηση των 
πραγμάτων. 

Η τέχνη εγγενώς αποτελεί πεδίο πειραματισμού και παρατήρησης που απαιτεί 
δημιουργικότητα, προσωπική και ομαδική πρωτοβουλία και προκαλεί την κριτική σκέψη. 
Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων 
τέχνης της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο είναι ήδη 
δομημένο σε μεγάλο βαθμό με γνώμονα αυτούς τους στόχους. Η δημιουργικότητα, η 
ευαίσθητη ανταπόκριση, η προσεκτική παρατήρηση και η κριτική προσέγγιση, τόσο των 
έργων που αναλύονται και μελετώνται όσο και των έργων που οι μαθητές δημιουργούν 
κατά τη μαθησιακή διαδικασία, αποτελούν μέρος του γενικού σκοπού της διδασκαλίας των 
τεχνών (Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ., 2003). Ο μαθητής, μέσα στην τάξη, ερευνά, πειραματίζεται, 
αναπτύσσει ιδέες και εκφράζει συναισθήματα. Μαθαίνει τις ιδιότητες και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των μέσων, των τεχνικών και των υλικών, ούτως ώστε να είναι σε θέση να 
κάνει στοχευμένες επιλογές ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιθυμεί να επιτύχει. Μαθαίνει 
την εικαστική γλώσσα, η οποία είναι κατεξοχήν συμβολική, και καταφέρνει να ερμηνεύει, 
μέσω αυτής, μορφικά στοιχεία και εικόνες. Εκπαιδεύεται στην παρουσίαση των έργων του 
και στην αιτιολόγηση των επιλογών του. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των τεχνών, ο 
μαθητής μαθαίνει να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με επιτυχία στη δημιουργία 
ομαδικών έργων. Εκπαιδεύεται στην πρωτότυπη έκφραση, συνειδητοποιεί βιωματικά την 
πολυφωνία της κοινωνίας και μαθαίνει να σέβεται τη γνώμη του άλλου, παρατηρώντας ότι 
κατά την αντιμετώπιση του ιδίου θέματος ο κάθε άνθρωπος φέρει διαφορετικό 
αποτέλεσμα. Αντιλαμβάνεται τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που επηρεάζουν το έργο 
τέχνης και συνειδητοποιεί τις κοινωνικές, ιστορικές και ιδεολογικές προεκτάσεις που το 
ίδιο εκπροσωπεί. Αναπτύσσει οπτικές και αντιληπτικές ικανότητες γύρω από θεμελιώδεις 
έννοιες, όπως είναι ο χώρος, ο χρόνος, ο όγκος, το βάθος, ο ρυθμός, η κίνηση και μαθαίνει 
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να εφαρμόζει τις αρχές της προοπτικής, της σύνθεσης, της ισορροπίας και της οργάνωσης 
οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλά άλλα επιστημονικά πεδία (Δ.Ε.Π.Π.Σ.-
Α.Π.Σ., 2003). 

Επιπλέον, ο μαθητής εκπαιδεύεται στο να θέτει τα κατάλληλα ερωτήματα, να διερευνά 
ένα ζήτημα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, να διαμορφώνει, να καταθέτει και να 
υποστηρίζει τις απόψεις του στην ολομέλεια της σχολικής τάξης. Η παραγωγή και ανάλυση 
έργων τέχνης ενεργοποιεί την κριτική λειτουργία της σκέψης, ενθαρρύνει την 
παρατήρηση, δίνει ευκαιρίες για εφαρμογή της μαιευτικής μεθόδου, της διαλεκτικής 
μεθόδου και της ελεύθερης επιχειρηματολογίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Σε ένα 
ελεύθερο πλαίσιο συζήτησης ο μαθητής συνειδητοποιεί ότι η γνώμη του μετρά και η 
συμμετοχή του προάγει ενεργά τη διαδικασία της μάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο 
ενεργητικής μάθησης ο μαθητής μαθαίνει να αμφισβητεί την επιδερμική πληροφόρηση, να 
ελέγχει τις πηγές και εξωθείται με φυσικό τρόπο σε περαιτέρω διερεύνηση (Ritchhart et al, 
2006). Η σημαντικότερη συμβολή αυτών των ασκήσεων είναι η εξοικείωση και, εν τέλει, η 
εκπαίδευση του μαθητή στον βαθύ στοχασμό, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και 
της κριτικής σκέψης, στην αποτελεσματική επικοινωνία και στην επιτυχέστερη συνεργασία, 
καλλιεργώντας του υποσυνείδητα δεξιότητες που αποδεικνύονται κρίσιμες κατά τον 21ο 

αιώνα (Larson et al, 2011). 
Η τέχνη κατά καιρούς έχει αξιοποιηθεί με σχετική επιτυχία ως πύλη εισόδου για τη 

διδασκαλία διάφορων γνωστικών αντικειμένων, με σκοπό την αξιοποίηση του εγγενούς 
χαρακτηριστικού της να προβληματίζει, να προσελκύει το ενδιαφέρον και να επικεντρώνει 
την προσοχή του θεατή προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Κοινές εκπαιδευτικές 
πρακτικές  που περιλαμβάνουν την εμπλοκή της τέχνης είναι η προβολή έργων τέχνης, τα 
οποία προορίζονται ως οπτικά ερεθίσματα σχετικά με το αντικείμενο της διδασκαλίας, 
όπως και η καθαυτό υποκίνηση των μαθητών στην εικαστική δημιουργία με άξονα ένα 
συγκεκριμένο διδακτικό στόχο (Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ., 2003). Από την άλλη πλευρά, βέβαια, 
είναι γεγονός ότι, όταν λείπει η εξειδίκευση στις βασικές αρχές της τέχνης και στα 
διδακτικά πρότυπα αυτής, στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να επιτευχθεί μια επιδερμική 
χρήση των τεχνών, η οποία αγνοεί τις αρχές της εικαστικής δημιουργίας και της κριτικής 
ανάλυσης των δομικών στοιχείων της τέχνης και αδυνατεί να εκμεταλλευτεί εις βάθος τις 
νοητικές διεργασίες που εκτελούνται κατά τη δημιουργική διαδικασία. 

Η εκπαίδευση STE(A)M δεν πρέπει να συγχέεται με την ενσωμάτωση καλλιτεχνικών 
δραστηριοτήτων στη διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων (State Education Agency 
Directors of Arts Education, 2020). Σεβόμενη την αρχή της εξειδίκευσης, η οποία θεωρείται 
απαραίτητη προϋπόθεση για μια άρτια και επιτυχή διδασκαλία, η εκπαιδευτική 
προσέγγιση των προγραμμάτων STE(A)M βασίζεται στη διεπιστημονική συνεργασία 
μεταξύ τομέων (Liao, 2016; Bequette & Bullitt, 2012). Η STE(A)M εκπαίδευση απαιτεί την 
παράλληλη εφαρμογή προτύπων διαφορετικών επιστημονικών πεδίων σε μια δομή εύκολα 
προσαρμόσιμη σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς γνωστικών αντικειμένων. Μέσω του 
συγκερασμού εκπαιδευτικών προτύπων, διδακτικών μεθόδων και πρακτικών των 
γνωστικών αντικειμένων STEM και των Τεχνών, επιδιώκεται η δόμηση ολοκληρωμένων 
διδακτικών προσεγγίσεων σε ένα πλαίσιο ολιστικής προσέγγισης της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας (Yakman, 2008). Για να επιτευχθεί, όμως, ένας ουσιαστικός συγκερασμός σε 
επίπεδο μεθόδων και προτύπων, και να σχεδιαστούν εκπαιδευτικές πρακτικές, κατά τις 
οποίες τα διάφορα επιστημονικά πεδία θα λειτουργούν παράλληλα και ισάξια σε ένα 
επίπεδο αλληλοσυμπλήρωσης, απαραίτητη αρχική προϋπόθεση είναι η διερεύνηση των 
εκπαιδευτικών σχέσεων μεταξύ των γνωστικών πεδίων και η αποκάλυψη των σημείων 
τομής  και σύζευξης μεταξύ αυτών. 
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Για να κατανοήσουμε την εσωτερική δομή, τις μεθοδολογίες και τις προθέσεις της 
εκπαιδευτικής προσέγγισης STE(A)M θα χρειαστεί να ανατρέξουμε σε προοδευτικές 
θεωρίες μάθησης, οι απαρχές των οποίων εντοπίζονται στο ερευνητικό έργο των Dewey, 
Piaget, Vygotsky και Bruner και οι οποίες απασχολούν την έρευνα μέχρι και σήμερα. 
Όπως αναφέρει ο Dewey, η προοδευτική εκπαίδευση με έμφαση στη μάθηση που 
σχετίζεται με την αυθεντική εμπειρία, βασίζεται στην ενσωμάτωση της νέας γνώσης στο 
προσωπικό οικοδόμημα που έχει ήδη δημιουργηθεί μέσω προηγούμενων αυθεντικών 
εμπειριών του μαθητή. Η δόμηση του υλικού που μελετάται πρέπει να γίνεται με τρόπο 
που να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού έγκειται στην 
αποτελεσματική οργάνωση των μαθησιακών εμπειριών των μαθητών, ώστε να επιτρέπεται 
η αφομοίωση νέου υλικού σε ένα πλαίσιο που γίνεται κατανοητό και αποβαίνει χρήσιμο σε 
αυτούς (Dewey, 1963). 

Η κονστρουκτιβιστική θεωρία μάθησης υποστηρίζει ότι κάθε άνθρωπος κατακτά τη 
γνώση μέσω μιας συνεχούς αλληλεπίδρασης με το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον, η 
οποία τον οδηγεί σε προσωπικές διαδρομές ανακάλυψης και νοηματοδότησης. Η 
εποικοδομητική μάθηση αποτελεί μια ενεργητική, συνεργατική διαδικασία κατά την οποία 
το άτομο αντιλαμβάνεται με το δικό του προσωπικό τρόπο αντικείμενα, έννοιες και ιδέες. 
Η οικοδόμηση της γνώσης, παρότι επιτελείται σε συνεργασία και αλληλεπίδραση με το 
περιβάλλον, αποτελεί μια υποκειμενική, εσωτερική διαδικασία (Piaget, 1955). Προς 
ενίσχυση αυτού, οι Towmey και Randall ορίζουν την κονστρουκτιβιστική μάθηση ως μια 
αυτορυθμιζόμενη, ερμηνευτική και μη γραμμική διαδικασία κατασκευής της γνώσης που 
επιτυγχάνεται μέσω της ενεργής αλληλεπίδρασης με το φυσικό και το κοινωνικό 
περιβάλλον  (Towmey & Randall, 2005). 

Συνοψίζοντας προηγούμενες έρευνες, ο Yilmaz αναφέρει ότι η μάθηση είναι 
ουσιαστικά μια διαδικασία κατανόησης του κόσμου. Όπως επισημαίνει, όλες οι γνώσεις 
είναι κοινωνικά κατασκευασμένες και η κοινωνική αλληλεπίδραση παίζει σημαντικό ρόλο 
στη μαθησιακή διαδικασία. Η μάθηση είναι μια προσαρμοστική δραστηριότητα άρρηκτα 
συνδεδεμένη με το πλαίσιο στο οποίο συμβαίνει. Επίσης, η εμπειρία και η προηγούμενη 
γνώση κατέχουν εξέχοντα ρόλο κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι οι 
γνώσεις ενέχουν σε κάποιο βαθμό και το στοιχείο του προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση, η 
γνώση δεν είναι έμφυτη και δύσκολα απορροφάται παθητικά, παρά κατασκευάζεται από 
τον μαθητή μέσω της ενεργητικής αλληλεπίδρασης αυτού με τον κόσμο (Yilmaz, 2008). 

Με απλούστερους όρους, καταλήγουμε ότι παρόλο που οι μαθητές διδάσκονται τα ίδια 
αντικείμενα και δεξιότητες, μαθαίνουν και αναπτύσσονται ο καθένας διαφορετικά. 
Οντολογικά και επιστημολογικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, παρότι υφίσταται 
αντικειμενική πραγματικότητα, ο άνθρωπος αδυνατεί να την κατανοήσει αντικειμενικά. 
Με βάση τα χαρακτηριστικά της κονστρουκτιβιστικής μάθησης, που ορίζεται ως 
προσωπική κατασκευή γνώσης, μπορούμε εύλογα να θεωρήσουμε ότι η μαθησιακή 
διαδικασία αποτελεί μια διαρκή διαδικασία δημιουργίας κάτι νέου. Ο κονστρουκτιβισμός 
αντιμετωπίζει τη μάθηση ως μια υποκειμενική, δημιουργική διαδικασία με 
χαρακτηριστικά πρωτοτυπίας. Υπό το πρίσμα αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 
οικοδόμηση της γνώσης εμφανίζει κοινά στοιχεία με την διαδικασία της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας (Topolovčan, 2016). 

Κονστρουκτιβιστικές μέθοδοι μάθησης εφαρμόζονται τόσο στα μαθηματικά (ειδικά 
στον τομέα της κατασκευής μαθηματικών αποδείξεων), στη φυσική και στη χημεία μέσω 
του πειραματισμού όσο και στην αρχιτεκτονική και την τέχνη μέσω της εναλλακτικής και 
πρωτότυπης εύρεσης λύσεων (Pritchard & Woollard, 2010). Οι εν λόγω προσεγγίσεις 
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εξυπηρετούν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος διδάσκεται και 
μαθαίνει. Η κονστρουκτιβιστική θεωρία, αντιμετωπίζει τον μαθητή ως δημιουργικό άτομο. 
Βασιζόμενος στην ήδη υπάρχουσα γνώση, την οποία έχει αποκτήσει μέσω της 
αλληλεπίδρασής του με το φυσικό ή το κοινωνικό περιβάλλον, προσθέτει νέα στοιχεία, 
κάνει νέες συσχετίσεις ή την εφαρμόζει με διαφορετικό τρόπο δημιουργώντας νέα γνώση 
(Topolovčan, 2016). Οι ενεργητικές μέθοδοι διδασκαλίας, βασισμένες στην εποικοδομητική 
μάθηση, στοχεύουν στην ενθάρρυνση των μαθητών να αναπτύσσουν ίδιες απόψεις και 
προβληματισμούς, ενώ ο εκπαιδευτικός παύει να θεωρείται η πηγή της γνώσης και 
αναλαμβάνει το ρόλο του καθοδηγητή σε διαδρομές προβληματισμού, διαλόγου, 
επικοινωνίας και δημιουργικότητας (Herro et al, 2019; Topolovčan, 2016). Επίσης 
θεωρείται απαραίτητη η εφαρμογή πολλαπλών μεθόδων για την εγκάρσια κατανόηση των 
εφαρμογών της γνώσης σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Κάτι τέτοιο απαιτεί μια δομή 
που να επιτρέπει τη διάθεση χώρου και χρόνου αφιερωμένου στην διεπιστημονική 
διδασκαλία και μελέτη για την προώθηση της μεταφοράς της γνώσης ενώ παράλληλα να 
διατηρεί την κυριαρχία των μεμονωμένων επιστημονικών κλάδων στις δικές τους σφαίρες. 
Ακριβώς μια τέτοια δομή προτείνεται μέσω της εκπαιδευτικής προσέγγισης STE(A)M 

(Yakman, 2008). 
Οποιαδήποτε δημιουργία είναι μάθηση, ειδικά με τον τρόπο που ορίζεται, γίνεται 

αντιληπτή και ερευνάται από τις κονστρουκτιβιστικές θεωρίες μάθησης. Η καλλιτεχνική 
δημιουργία είναι μια μορφή μάθησης, η οποία εκφράζεται κυρίως ως ανθρώπινη 
κονστρουκτιβιστική δραστηριότητα. Αυτό υποστηρίζουν οι κονστρουκτιβιστές παιδαγωγοί 
όταν αναφέρονται στην τέχνη γενικά, αλλά και όποτε αντιμετωπίζουν την τέχνη ως 
διαδρομή κατάκτησης της γνώσης (Topolovčan, 2016). Η βάση της εκπαιδευτικής 
προσέγγισης STE(A)M, οικοδομώντας επάνω σε προοδευτικές θεωρίες μάθησης του 
παρελθόντος, εντοπίζεται σε στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης, όπως είναι η έρευνα, η 
συνεργασία, η ανακάλυψη, η αυτόνομη επίλυση προβλημάτων και το παιχνίδι (Gross & 
Gross, 2016); (State Education Agency Directors of Arts Education, 2020). Κατά την 
εκπαίδευση STE(A)M, αποφεύγεται η παροχή στείρας παγιωμένης γνώσης προς 
αποστήθιση ή προκατασκευασμένες οδηγίες επίλυσης προβλημάτων. Αντιθέτως, ο μαθητής 
ενθαρρύνεται στην αυτόνομη επεξεργασία των ζητημάτων που του παρουσιάζονται μέσω 
συνδυασμού μεθόδων και προτύπων διαφορετικών επιστημονικών τομέων. Οι μαθητές 
παρακινούνται, μέσα από τη διεπιστημονική προσέγγιση προβλημάτων, στον εντοπισμό 
καινοτόμων λύσεων, στη σύνθεση πρωτότυπων ιδεών και εναλλακτικών προσεγγίσεων. 
Μέσω του πλαισίου της ανακαλυπτικής και διερευνητικής μάθησης συνειδητοποιούν 
βιωματικά τους συσχετισμούς μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων και αντιλαμβάνονται 
ότι σημασία δεν έχει μόνο το περιεχόμενο της πληροφορίας αλλά και οι τρόποι που θα 
επιλέξουν να την χρησιμοποιήσουν, οι πιθανοί συσχετισμοί που θα είναι σε θέση να 
κάνουν και τα νέα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία θα καταφέρουν να θέσουν. 

Παρόλο που η ζήτηση για άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες στα επιστημονικά 
πεδία STEM αυξάνεται συνεχώς και το εν λόγω φαινόμενο αναγνωρίζεται πλέον, με διεθνή 
ομοφωνία, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε κυβερνητικό επίπεδο, αντιμετωπίζονται 
προκλήσεις στον σχεδιασμό της εκπαίδευσης των νέων σε αυτούς τους τομείς με τρόπους 
αποτελεσματικούς και βιώσιμους που να ενθαρρύνουν την καινοτομία. Η εκπαιδευτική 
πολιτική αντιμετωπίζει μερικές από αυτές τις προκλήσεις με την εισαγωγή της 
δημιουργικότητας, μέσω των τεχνών, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των μελλοντικών 
επιστημόνων STEM (Segarra et al, 2018). 
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Η έννοια της δημιουργικότητας 

Η δημιουργικότητα, η αποκλίνουσα σκέψη και η καινοτομία βρίσκονται μεταξύ των 
βασικών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (Quigley & Herro, 2016) και εκτός από θεμελιώδη 
στοιχεία της διδασκαλίας των μαθημάτων τέχνης, αποτελούν και πρωταρχικό στόχο της 
εκπαίδευσης STE(A)M. Παρότι πολλοί ψυχολόγοι είχαν εκδηλώσει, κατά το παρελθόν, 
ενδιαφέρον για το φαινόμενο της δημιουργικότητας, η εντατικοποίηση της έρευνας 
σχετικά με το εν λόγω θέμα, ξεκίνησε μετά από την ομιλία με την οποία ο J. P. Guilford 
αποδέχτηκε την προεδρία της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρίας (American 
Psychological Association) το 1950. Στο πλαίσιο της ομιλίας αυτής, ο Guilford προέβαλε 
την ανάγκη για συστηματοποιημένη διερεύνηση του φαινομένου και παρακίνησε τους 
συναδέλφους του να το μελετήσουν ως διακριτό ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Η 
δημιουργικότητα ορίζεται ως μια εσκεμμένη νοητική λειτουργία που κάθε άτομο είναι 
ικανό να εκτελέσει σε ορισμένο βαθμό. Εκτυλίσσεται μέσω μιας αναγνωρίσιμης 
διαδικασίας και επαληθεύεται μέσω της μοναδικότητας και της χρησιμότητας του 
αποτελέσματος. Ως επί το πλείστον, οι ερευνητές συμφωνούν ότι η δημιουργικότητα μπορεί 
να βελτιωθεί μέσω της εκπαίδευσης (Ford & Harris, 1992). Παρόλο που η κοινή γνώμη, 
αλλά και θεωρητικοί της δημιουργικότητας, προβάλλουν συχνά την υπόθεση ότι η 
δημιουργικότητα εξαρτάται κυρίως από το ταλέντο, υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι η 
εντατική προσπάθεια και τα ισχυρά κίνητρα, τα οποία φυσικά μπορούν να υποστηριχθούν 
ή να υπονομευθούν από το κοινωνικό περιβάλλον, κατέχουν επίσης κεντρικό ρόλο στην 
ανάπτυξη και βελτίωση της δημιουργικότητας (Amabile, 2001). 

Μέσα από την εξέλιξη της έρευνας των τελευταίων δεκαετιών, η δημιουργικότητα έχει 
αποκτήσει πολύ διαφορετικές διαστάσεις. Η αρχική αποκλειστική σύνδεση της έννοιας της 
δημιουργικότητας με τον κόσμο των τεχνών επανεξετάστηκε και το ερευνητικό ενδιαφέρον 
άρχισε σταδιακά να στρέφεται και προς άλλους τομείς, όπως είναι οι φυσικές επιστήμες, τα 
μαθηματικά, η μηχανολογία και η αρχιτεκτονική (Cropley, 1999). Παρατηρούμε, επιπλέον, 
τη θεώρηση της δημιουργικότητας ως παράγοντα επιτυχίας σε τομείς, όπως είναι ο 
εκπαιδευτικός, ο επιχειρηματικός αλλά και το γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο της 
καθημερινής ζωής. Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό σχετίζεται με τις πρακτικές υπερίσχυσης 
των εταιρειών έναντι του ανταγωνισμού, την εποικοδομητική διαχείριση ανθρώπινων και 
υλικών πόρων, αλλά και με τους τρόπους αύξησης της εργασιακής παραγωγικότητας 
(Woodman et al, 1993). Στον τομέα της εκπαίδευσης εκφράζεται κυρίως μέσα από τις 
δημιουργικές στρατηγικές μάθησης (Seechaliao, 2017), ενώ στο επίπεδο της καθημερινής 
ζωής νοείται ως δυνατότητα προσαρμογής και αποτελεσματικής διαχείρισης των ποικίλων 
κοινωνικών και εργασιακών καταστάσεων. 

Κατά την επιστημονική διερεύνηση της έννοιας της δημιουργικότητας συχνά 
περιλαμβάνεται η διάκριση μεταξύ αποκλίνουσας και συγκλίνουσας σκέψης. Η 
συγκλίνουσα σκέψη ακολουθεί μια διαδικασία για την επίτευξη μιας λύσης σε ένα 
πρόβλημα, ενώ η αποκλίνουσα σκέψη περιλαμβάνει την αναζήτηση πολλών πιθανών 
λύσεων σε ένα πρόβλημα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με 
γνώμονα την προώθηση της δημιουργικότητας εστιάζουν συχνά στη διδασκαλία 
στρατηγικών εξάσκησης της αποκλίνουσας σκέψης. Επίσης, μελέτες έχουν δείξει ότι οι 
μαθητές που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την εξάσκηση της 
δημιουργικότητας εμφανίζουν πιο εξελιγμένες ικανότητες στοχασμού, καλύτερη 
διαχείριση του άγχους, μεγαλύτερη αυτογνωσία και αρτιότερες κοινωνικές δεξιότητες, 
όπως η επικοινωνία, η επιτυχής συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, η αυτοπεποίθηση, η 
αυτονομία (Madden, et al., 2013). 
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Συνοψίζοντας, αναφέρουμε ότι παρόλο που η δημιουργικότητα αποτελεί ακόμη μια 
νεφελώδη έννοια, γενικά ορίζεται ως η ικανότητα παραγωγής πρωτότυπων ιδεών ή 
χρήσιμων λύσεων και αναμφισβήτητα βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Ανεξάρτητα 
από τον ερευνητικό τομέα, η επιστημονική έρευνα επιβραβεύει την δημιουργική 
αντιμετώπιση ζητημάτων με σκοπό την παραγωγή καινοτομίας. Ο εντοπισμός νέων 
θεμάτων άξιων προβληματισμού και επίλυσης, η εξήγηση μυστηριωδών φαινομένων, η 
παραγωγή νέων ερμηνειών σημαντικών πολιτισμικών ή ιστορικών γεγονότων και η 
ανάπτυξη νέων μεθόδων για τη μελέτη του κόσμου αποτελούν αντικείμενο ενασχόλησης 
όσων επιθυμούν να προάγουν την εξέλιξη σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα (Ulibarri et 
al, 2019). Παρότι ορισμένα σημαντικά ερωτήματα γύρω από τη φύση της 
δημιουργικότητας παραμένουν αναπάντητα, οι ψυχολόγοι έχουν καταφέρει, σε μεγάλο 
βαθμό, να φωτίσουν τους τρόπους με τους οποίους τα άτομα επιτυγχάνουν αυτήν την 
ιδιαίτερη και σημαντική μορφή βέλτιστης ανθρώπινης λειτουργίας, η οποία κατέχει 
εξέχουσα θέση σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας (Simonton, 2000). 
 
Η οικοδόμηση της γνώσης μέσω της τέχνης 

Όπως πολύ εύστοχα αναφέρει ο Arnheim, «ένα από τα προνόμια του καλλιτέχνη είναι η 
ικανότητα να συλλαμβάνει τη φύση και το νόημα μιας εμπειρίας υπό τους όρους ενός 
καλλιτεχνικού μέσου, και κατά αυτό τον τρόπο να την καθιστά απτή» (Arnheim, 1974). 
Κατά την δημιουργική διαδικασία, ο καλλιτέχνης επιδίδεται σε νοητικές διεργασίες 
παρεμφερείς με αυτές ενός επιστήμονα ή ενός παιδιού, όταν προσπαθούν να κατανοήσουν 
τον κόσμο μέσω της πορείας των δραστηριοτήτων τους. Η δημιουργία ενός έργου τέχνης 
από έναν καλλιτέχνη, όπως ο αδιάκοπος πειραματισμός ενός ερευνητή ή η προσπάθεια 
κατανόησης της πραγματικότητας ενός παιδιού μέσα από την εμπειρία και τη δοκιμή, 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως μια προσαρμοστική και εξελισσόμενη διαδικασία που 
συνεχίζεται έως ότου επιτευχθεί μια προσωρινή κατάσταση ισορροπίας. Η διαδικασία 
ολοκληρώνεται, όταν μετά από αλλεπάλληλες δοκιμές τα αντικείμενα ή τα υλικά 
προσαρμόζονται κατάλληλα σε μια ιδέα (Mandelbrojt & Mounoud, 1971). 

Εμβαθύνοντας στο ζήτημα της εικαστικής δημιουργίας, η θεωρία της γνωστικής 
ανάπτυξης του Piaget συνδέει τα παιδικά ιχνογραφήματα με την εξελισσόμενη ικανότητα 
του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται τη μόνιμη ύπαρξη αντικειμένων και να αναπτύσσει 
νοητικές αναπαραστάσεις αυτών. Απαραίτητη προϋπόθεση, για να καταφέρει ένα παιδί να 
ανακαλέσει το παρελθόν και να προβλέψει το μέλλον, είναι να αντιληφθεί ότι τα 
αντικείμενα έχουν μόνιμη ύπαρξη και να μπορέσει να συσχετίσει με αυτά μια εικόνα- 
σύμβολο, μέσω της οποίας θα μπορεί να εμφανίζει το αντικείμενο στη σκέψη του. Ο ρόλος 
της εικόνας-συμβόλου είναι να αντικαταστήσει αυτό που δεν βρίσκεται μπροστά του τη 
δεδομένη στιγμή. Η εν λόγω νοητική διεργασία αποτελεί και την απαρχή της αφηρημένης 
σκέψης, τελευταίο και πιο εξελιγμένο στάδιο της γνωστικής ανάπτυξης του ατόμου. Η 
αναπαράσταση αυτών των εικόνων - συμβόλων μέσω του παιδικού ιχνογραφήματος είναι 
το  μέσο με το οποίο οι άνθρωποι οργανώνουν τις εμπειρίες τους γύρω από τον κόσμο για 
να μπορέσουν να τον κατανοήσουν περαιτέρω (Piaget, 1955). Η συµβολοποίηση και η 
νοητική αναπαράσταση, εκτός από βασικά στοιχεία της νευροβιολογικής λειτουργίας του 
ανθρώπινου εγκεφάλου, αποτελούν και εκφραστικά εργαλεία του καλλιτέχνη (Gombrich, 
1960/2000). 

Οι εικαστικές τέχνες είναι μια γλώσσα. Αποτελούν ένα εναλλακτικό σύστημα 
επικοινωνίας ιδεών, σκέψεων, προβληματισμών και συναισθημάτων. Όπως αναφέρθηκε, η 
παραγωγή έργων τέχνης απαιτεί από τους μαθητές να ορίσουν μια έννοια, να 
ανακαλέσουν μια εμπειρία, ένα συναίσθημα ή ακόμη και απλά ένα αντικείμενο που δεν 
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έχουν μπροστά τους τη δεδομένη στιγμή. Ο εγκέφαλος κατά τη δημιουργική διαδικασία 
αναγκάζεται σε νοητικές διεργασίες οι οποίες παραπέμπουν στην αφηρημένη σκέψη (De 
Pisapia et al, 2016). Οι μαθητές, ακολούθως, καλούνται να επιλέξουν τα κατάλληλα 
σύμβολα και τεχνικές απόδοσης, για να καταφέρουν να εκφράσουν εικαστικά αυτό που 
επιθυμούν, αναγκαζόμενοι ασυναίσθητα, κατά αυτό τον τρόπο, να κάνουν συσχετισμούς 
εννοιών. Το αποτέλεσμα της εν λόγω διαδικασίας αποτελεί το ανάλογο της μεταφοράς και 
της αναλογίας στα γλωσσικά μαθήματα. Η δημιουργική διαδικασία αποτελεί μια 
εξαιρετικά συμβολική δραστηριότητα που αναπτύσσει την αφηρημένη σκέψη, η οποία με 
τη σειρά της σχετίζεται με τη λογική, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και την 
εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω των συσχετισμών μεταξύ εννοιών ή στοιχείων. Η 
αφηρημένη σκέψη είναι μία από τις σημαντικότερες γνωστικές λειτουργίες του ανθρώπου, 
η οποία επιτρέπει το σύνθετο συλλογισμό, την επεξεργασία αφηρημένων εννοιών και τη 
χωρική αντίληψη, όλες νοητικές λειτουργίες και συνακόλουθα δεξιότητες οι οποίες 
απαιτούνται και αναπτύσσονται παράλληλα και στους επιστημονικούς τομείς STEM 
(National Research Council, 2006). 

Επίσης, η θεωρία της αντίληψης, υποστηρίζει ότι τα παιδιά μικρής ηλικίας, σχεδιάζουν 
μόνο αυτό που βλέπουν ή αντιλαμβάνονται. Ο Arnheim αναφέρει ότι οι μικροί μαθητές 
δεν βλέπουν τα αντικείμενα ως το άθροισμα των παρατηρούμενων μερών, αλλά ως 
συνολικές εικόνες δομημένες από τον εγκέφαλο. Για τον Arnheim, η αντίληψη μαθαίνεται, 
μέσω της εκπαίδευσης στις οπτικές διακρίσεις (Arnheim, 1974). Πάγια διαδικασία κατά τη 
διδασκαλία των εικαστικών μαθημάτων στο σχολείο είναι η ενίσχυση της οπτικής 
αντίληψης των μαθητών μέσω της προσεκτικής παρατήρησης του περιβάλλοντός τους, η 
οποία καταλήγει στην λεπτομερειακή ανάλυση μεμονωμένων αντικειμένων στα επιμέρους 
σχήματα και γεωμετρικά στερεά από τα οποία απαρτίζονται (βασικές αρχές ελεύθερου 
σχεδίου) (Καρυστινός & Στέφος, 1998; Αντωνοπούλου κ.ά., 1999). Η εν λόγω διαδικασία 
βασίζεται στη διαλεκτική σχέση μεταξύ της εικαστικής τέχνης και των αρχών της 
γεωμετρίας, της επιπεδομετρίας και της στερεομετρίας. Επιπροσθέτως, η άσκηση της 
ανάλυσης έργων τέχνης ως προς τα στοιχεία σύνθεσης, τη δομή, τις ισορροπίες, τα βάρη, το 
ρυθμό, το χρώμα, τα σχήματα, τα μορφικά στοιχεία που τα συνθέτουν, όπως και η ίδια η 
διαδικασία της αποκρυπτογράφησης και ερμηνείας του μηνύματος που εκφράζεται μέσω 
εικαστικών συμβόλων, αποτελεί εγγενώς μια διαδικασία προβληματισμού, ανάλυσης, 
συσχετισμού και ανακάλυψης. Είναι γεγονός ότι η τέχνη είναι συνυφασμένη με την 
κοινωνία της οποίας αποτελεί έκφραση και κατά συνέπεια δομείται με παρεμφερείς 
τρόπους  και ενυπάρχει σε όλες τις ανθρώπινες παρεμβάσεις. 
 
Ο ρόλος της τέχνης στο STE(A)M 

Διερευνώντας τη σχέση των επιστημών STEM με το αντικείμενο των εικαστικών τεχνών, 
συνειδητοποιούμε αυτόματα ότι η ικανότητα σχεδίασης και οπτικής απεικόνισης 
περιλαμβάνεται ήδη στις προαπαιτούμενες δεξιότητες των επαγγελματιών των εν λόγω 
τομέων. Η πιο εμφανής και διαδεδομένη μορφή χρήσης της συμβολικής γλώσσας των 
τεχνών στα επιστημονικά αυτά πεδία είναι η οπτική αναπαράσταση. Οι επιστημονικοί 
τομείς STEM, έχουν εξ ορισμού λειτουργική εξάρτηση από τους οπτικούς τρόπους 
επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχηματικών 
αναπαραστάσεων, της συμβολικής λογικής, της επιστημονικής απεικόνισης και της 
φωτογραφίας (Quillin & Thomas, 2017). Είναι γεγονός ότι κάθε θεωρητικός, ερευνητής, 
καθηγητής ή επαγγελματίας των γνωστικών αντικειμένων STEM μαθαίνει να διαβάζει και 
να παράγει γραφικές παραστάσεις, διαγράμματα κυττάρων, αρχιτεκτονικά σχέδια 
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κτιρίων, σχέδια ηλεκτρονικών και υδραυλικών συστημάτων ή οπτικές αναπαραστάσεις 
φυσικών φαινομένων ανάλογα με τον τομέα στον οποίο ανήκει. 

Η επιστημονική απεικόνιση αποτελεί μια οικεία πλατφόρμα για το STE(A)M, αν και 
δεν θεωρείται το μοναδικό μοντέλο παραγωγικών συνεργασιών μεταξύ επιστήμης και 
τέχνης. Οι  εικαστικές, χωρικές και γραφικές τέχνες έχουν τη δυνατότητα να 
αποκαλύπτουν την επιστήμη μέσω εναλλακτικών διαδρομών που συμπληρώνουν τους 
παραδοσιακούς τρόπους διερεύνησης και αφομοίωσης των αντικειμένων των επιστημών 
STEM (Segarra et al, 2018). Οι σημερινές πρωτοβουλίες των εικαστικών τεχνών σε 
περιβάλλοντα STE(A)M ενσωματώνουν σαφή πρότυπα αισθητικής, οπτικού γραμματισμού 
και επικοινωνίας. Η προσθήκη της τέχνης στην εκπαίδευση STEM προσφέρει μια 
δημιουργικότερη πλατφόρμα που επιτρέπει τη βαθύτερη κατανόηση και εμπέδωση 
επιστημονικών εννοιών, την καλλιέργεια των τεχνικών δεξιοτήτων που απαρέγκλιτα 
απαιτούνται από το χώρο και την ενίσχυση της δεξιότητας των μαθητών στον 
δημιουργικό, πρωτότυπο, καινοτόμο σχεδιασμό και στη διεπιστημονική συνεργασία 
(Bequette & Bullitt, 2012). Επίσης, η ενεργή ένταξη της τέχνης στα γνωστικά πεδία STEM 
ενθαρρύνει σε πρώτο επίπεδο τη συμμετοχή των μαθητών στην επιστημονική διερεύνηση 
και ανακάλυψη και, στη συνέχεια, διευκολύνει τον προβληματισμό των μαθητών σχετικά 
με την επιστημονική τους εμπειρία μέσω της δημιουργίας εικαστικών έργων STE(Α)M 
(Segarra et al, 2018). 

Η ένταξη εικαστικών δραστηριοτήτων στην επιστημονική έρευνα και μάθηση καθιστά 
ολόκληρη τη δραστηριότητα, αυθεντική, βιωματική και δημιουργική, γεγονός το οποίο 
αποτελεί και κύριο στόχο της προσέγγισης STE(A)M. Επιπροσθέτως, η Land αναφέρει ότι η 
εισαγωγή της συνιστώσας των εικαστικών προτύπων σε δραστηριότητες STEM αποφέρει 
τόσο γνωστικά όσο και δημιουργικά οφέλη, καθώς βοηθά ισάξια στην κατανόηση του 
φυσικού κόσμου όπως και των αφηρημένων εννοιών (Land, 2013). Η ενασχόληση με το 
σχέδιο ενισχύει την προσεκτική παρατήρηση, βοηθά στη δημιουργία συσχετισμών μεταξύ 
της μορφής και της λειτουργίας και μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο εφαρμογής κατά 
την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων (Quillin & Thomas, 2017). Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
και το γεγονός ότι πρακτικές εφαρμογές των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, όπως το 
σχέδιο, η μακέτα, η φωτογραφία και το origami έχουν προταθεί ως αποτελεσματικές 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις ανάπτυξης της χωρικής νοημοσύνης, η οποία αποτελεί ένα 
κρίσιμο χαρακτηριστικό των επιτυχημένων επαγγελματιών STEM (Newcombe, 2010). 
Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ενσωμάτωση εικαστικών δραστηριοτήτων στην 
εκπαίδευση STEM καθιστά τη διαδικασία της μάθησης πιο φυσική, βοηθώντας τους 
μαθητές στην αβίαστη βαθύτερη κατανόηση πολύπλοκων επιστημονικών αντικειμένων 
(Burton et al, 2000). Τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα STE(A)M επισημαίνουν και 
εκμεταλλεύονται τις ρουτίνες σκέψης και τις δεξιότητες που καλλιεργεί η διδασκαλία της 
τέχνης και ενθαρρύνουν τον μαθητή να τις εφαρμόσει και κατά την επίλυση αυθεντικών 
προβλημάτων στα επιστημονικά πεδία STEM. 
 
Συμπεράσματα 

Οι τέχνες εξ ορισμού είναι συνυφασμένες με την κοινωνία. Εύλογο, λοιπόν, είναι να 
μοιράζονται γλωσσικά στοιχεία με όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. 
Εισαγάγουν στη μάθηση μοναδικές ρουτίνες σκέψης, αποκαλύπτοντας βαθύτερα επίπεδα 
ανάγνωσης φυσικών και κοινωνικών φαινόμενων. Οδηγούν τον μαθητή σε διαδρομές 
αυτο- ανακάλυψης και παράλληλα τον εξωθούν αβίαστα στο συσχετισμό, την παραγωγή 
και την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων. Παρέχουν μια εναλλακτική γλώσσα έκφρασης 
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και διαφορετικούς τρόπους διερεύνησης και αποτύπωσης του περιβάλλοντος μέσα από τη 
χρήση ενός πλουσιότερου, πιο δημιουργικού λεξιλογίου επικοινωνίας με τον κόσμο. 

Η εκπαίδευση STE(A)M αποτελεί μια προσπάθεια απεικόνισης του τρόπου με τον 
οποίο λειτουργεί ο κόσμος εντός του σχολικού πλαισίου. Προσφέρει στο μαθητή ένα 
εκπαιδευτικό περιβάλλον που λειτουργεί με τρόπο που προσομοιάζει το πραγματικό 
περιβάλλον. Στοχεύει στον εφοδιασμό των μαθητών με την ευελιξία του νου που θεωρείται 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση των όλο και πιο πολύπλοκων ζητημάτων που 
παρουσιάζονται στην τόσο γρήγορα μεταβαλλόμενη πραγματικότητα την οποία ήδη 
βιώνουμε. Με μια πρώτη ματιά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι οι επιστήμες που ανήκουν 
στο χώρο της εκπαίδευσης STEM και οι τέχνες αποτελούν δυο πεδία ανεξάρτητα που 
διέπονται από εντελώς διαφορετικές αρχές. Όντως, στο πεδίο των τεχνών δίδεται μεγάλη 
βαρύτητα στην υποκειμενικότητα, τη διαίσθηση, τη μοναδικότητα του παραγόμενου και 
τα συναισθήματα, ενώ οι επιστήμες που απαρτίζουν την εκπαίδευση STEM λειτουργούν με 
γνώμονα την αντικειμενικότητα, την επανάληψη, τη λογική και την ανάλυση. Με μια 
προσεκτικότερη ματιά όμως, συνειδητοποιούμε ότι τα σημεία σύζευξης των δυο τομέων 
είναι πολλαπλά. Η ανάλυση, η σύνθεση, η προσεκτική παρατήρηση, η πρωτοτυπία και η 
καινοτομία αποτελούν δομικά στοιχεία τόσο της εκπαίδευσης των τεχνών όσο και των 
γνωστικών αντικειμένων STEM. Η αφηρημένη σκέψη, ο βαθύς στοχασμός και η 
δημιουργικότητα είναι χαρακτηριστικά που απαιτούνται και καλλιεργούνται τόσο στον 
δημιουργικό κόσμο των τεχνών όσο και στους τομείς των θετικών επιστημών. 

Η εκπαιδευτική προσέγγιση STE(A)M βασίζεται στο γεγονός ότι οι τέχνες και οι θετικές 
επιστήμες, παρότι αποτελούν δύο διακριτά, και αυτόνομα σημαντικά, αντικείμενα της 
γενικής εκπαίδευσης, αλληλοσυμπληρώνονται αβίαστα, καλλιεργώντας με διαφορετικό 
τρόπο τις ίδιες δεξιότητες. Η αποκλίνουσα σκέψη, η βαθειά παρατήρηση, η κριτική 
θεώρηση, η χωρική αντίληψη, ο πρωτότυπος σχεδιασμός, η δυνατότητα οπτικής 
αναπαράστασης όπως και η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η αποτελεσματική 
συνεργασία βρίσκονται στον πυρήνα και των δυο αυτών τομέων. Αυτό που απομένει στον 
εκπαιδευτικό σχεδιασμό είναι να μετατρέψει αυτές τις δυο παράλληλες διαδρομές μάθησης 
σε τέμνουσες, προσφέροντας στον μαθητή μια πιο ολιστική θεώρηση του κόσμου μέσα από 
δημιουργικές και ευχάριστες εμπειρίες. 
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Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης - Ελληνογερμανική Αγωγή 
 

Περίληψη 

Η δράση Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο (δείτε στις Αναφορές) είναι μια ετήσια δράση 
που διοργανώνεται τα τελευταία 6 χρόνια με συμμετοχές σχολείων από όλη την Ελλάδα καθώς και από 
κάποιες χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα περί τους 4500 μαθητές με 
την υποστήριξη 500 εκπαιδευτικών. Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
καλούνται να δραματοποιήσουν επιστημονικές έννοιες και γνώσεις που προέρχονται από το αναλυτικό 
πρόγραμμα των μαθημάτων τους. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε αποτελέσματα από δεδομένα που 
συλλέχθηκαν μεταξύ 2014 και 2020. Τα ερωτηματολόγια που αναλύθηκαν προέρχονται από 2000 
μαθητές (500 πρωτοβάθμιας και 1500 δευτεροβάθμιας). Τα αποτελέσματα δείχνουν αύξηση του 
ενδιαφέροντος και του κινήτρου των μαθητών για την ενασχόλησή τους με τις θετικές επιστήμες μετά 
την εφαρμογή της δράσης. 

Λέξεις κλειδιά: Διδακτική Θετικών Επιστημών, Δημιουργικότητα, Τέχνη και Επιστήμη, Θέατρο και 
Επιστήμη, Διαθεματική Προσέγγιση. 

 

Εισαγωγή 

H εκπαιδευτική δράση «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» (δείτε στις Αναφορές) 
στοχεύει στην ανάπτυξη δημιουργικών και κριτικών δεξιοτήτων, στην ενεργή εμπλοκή στη 
διαπραγμάτευση επιστημονικών εννοιών, στην απόκτηση βαθιάς κατανόησης 
επιστημονικών εννοιών και φαινομένων και στη διεπιστημονική διασύνδεση των θετικών 
επιστημών με εκφάνσεις της τέχνης. 

Η δράση «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» αξιοποιεί τη μέθοδο της 
Διερευνητικής Μάθησης στις Θετικές Επιστήμες στη δημιουργία μιας θεατρικής παράστασης 
με επιστημονικό θέμα. Μαθητές Δευτεροβάθμιας αλλά και Πρωτοβάθμιας (Δ-ΣΤ τάξεις) 
εκπαίδευσης καλούνται να δραματοποιήσουν επιστημονικές έννοιες και γνώση από τη 
σχολική ύλη των θετικών επιστημών και μέσω μιας ευχάριστης και δημιουργικής 
διαδικασίας να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο της επιστήμης. 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, οι μαθητές μαθαίνουν έννοιες και πρακτικές θετικών 
επιστημών με δημιουργικό τρόπο. Βασικός σκοπός είναι η διεπιστημονική διασύνδεση 
των θετικών επιστημών με εκφάνσεις της τέχνης και η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των 
μαθητών για τις θετικές επιστήμες. Οι στόχοι της αφορούν τόσο στους μαθητές όσο και 
στους εκπαιδευτικούς. Αναλυτικότερα, μέσω της δράσης «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από 
το Θέατρο», οι μαθητές κατανοούν επιστημονικές έννοιες και φαινόμενα, αναπτύσσουν 
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πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, συμμετέχουν ενεργά στη διαπραγμάτευση 
επιστημονικών εννοιών και αναπτύσσουν δημιουργικές και κριτικές δεξιότητες. Οι 
εκπαιδευτικοί αναπτύσσονται επαγγελματικά, μέσω της μεταξύ τους συνεργασίας, της 
ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και εκπαιδευτικού υλικού (είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά 
μέσω κοινοτήτων μάθησης) και γίνονται συν-δημιουργοί εκπαιδευτικού υλικού (δείτε στις 
Αναφορές). Τέλος ένας από τους απώτερους στόχους της δράσης είναι η κινητοποίηση 
περισσότερων εκπαιδευτικών & μαθητών και η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής κοινότητας 
που θα συνεργάζεται, θα ανταλλάσσει απόψεις, υλικό και καλές πρακτικές για τη 
διδασκαλία των θετικών επιστημών και μετά το πέρας της δράσης. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς εκπαιδευτικοί και μαθητές προετοιμάζουν μια 
θεατρική παράσταση την οποία έχουν τη δυνατότητα είτε να την παρουσιάσουν σε μια 
εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό είτε να τη βιντεοσκοπήσουν και να τη στείλουν στους 
διοργανωτές. Στις σχολικές ομάδες που συμμετέχουν, ως επιβράβευση των προσπαθειών 
τους, απονέμονται βραβεία και διακρίσεις ανάλογα με τον τομέα στον οποίο ξεχώρισαν. 

Η δράση Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο είναι μια ετήσια δράση που 
διοργανώνεται τα τελευταία 6 χρόνια με συμμετοχές σχολείων από όλη την Ελλάδα καθώς 
και από κάποιες χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα 
περισσότεροι από 4500 μαθητές με την υποστήριξη  500 εκπαιδευτικών.  Δημιουργήθηκε 
κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού έργου CREAT-IT (δείτε στις Αναφορές) ενώ στηρίζεται 
στις αρχές των διερευνητικών μεθόδων μάθησης των θετικών επιστημών (Inquiry Based 
Science Education) καθώς και στο παιδαγωγικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου 
CREATIONS (δείτε στις Αναφορές). Αποτελεί έναν από τους επιταχυντές (accelerators) του 
Ευρωπαϊκού έργου Open Schools for Open Societies (OSOS) (δείτε στις Αναφορές) που 
έχουν εγκριθεί και προτείνονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ως 
Εθνικού Συντονιστή για τα Ελληνικά Σχολεία που συμμετέχουν στο έργο και μία από τις 
περιπτώσεις εφαρμογής σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού έργου 
Creativity, Art and Science in Primary Education (CASE) (δείτε στις Αναφορές). Στην 
εργασία αυτή παρουσιάζουμε αποτελέσματα από δεδομένα που συλλέχθηκαν μεταξύ 2014 
και 2020. Τα ερωτηματολόγια που αναλύθηκαν προέρχονται από 2000 μαθητές (500 
πρωτοβάθμιας και 1500 δευτεροβάθμιας). Τα αποτελέσματα δείχνουν αύξηση του 
ενδιαφέροντος και του κινήτρου των μαθητών για την ενασχόλησή τους με τις θετικές 
επιστήμες μετά την εφαρμογή της δράσης. 

 

Μεθοδολογία: δημιουργικότητα και διερευνητική μάθηση στις θετικές επιστήμες 

Η δράση στηρίζεται στις αρχές του μοντέλου της διερευνητικής μάθησης εμπλουτισμένη με 
αρχές από τη δημιουργικότητα και την εκπαίδευση τέχνης (με βασική αυτή του θεάτρου). Η 
μεθοδολογία και το παιδαγωγικό πλαίσιο αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού 
Έργου CREAT-IT (Craft et al, 2016).  Η Διερευνητική Μάθηση στις Θετικές Επιστήμες 
(Inquiry Based Science Education - IBSE) είναι μια μέθοδος διδασκαλίας και μάθησης η 
οποία εστιάζει κυρίως στην αξιοποίηση ερωτημάτων, προβλημάτων και εκπαιδευτικών 
σεναρίων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με 
έννοιες θετικών επιστημών και να αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες. Κατά 
την Διερευνητική Μάθηση στις Θετικές Επιστήμες, οι μαθητές οικοδομούν σταδιακά την 
επιστημονική γνώση και αναπτύσσουν επιστημονικό τρόπο σκέψης, καθώς εμπλέκονται σε 
μια διαδικασία διερεύνησης απαντήσεων σε επιστημονικά ερωτήματα και προβλήματα. 



Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | STE(A)M educators & education 

426 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους σε δραστηριότητες που έχουν 
νόημα για τους ίδιους και συνδέονται με την καθημερινότητά τους. Ως αποτέλεσμα, οι 
μαθητές κατανοούν σε βάθος τις επιστημονικές έννοιες μέσα από το δικό τους οπτικό 
πρίσμα για τον κόσμο που τους περιβάλλει και μέσω των δικών τους βιωμάτων και 
αναστοχαστικών διαδικασιών. 

Ωστόσο, έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με τους τρόπους 
εφαρμογής της Διερευνητικής Μάθησης στις Θετικές Επιστήμες. Στην προκειμένη 
περίπτωση, κατά την εφαρμογή της δράσης «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο», 
υιοθετείται ένας βασικός κύκλος ερωτήματος, συλλογής στοιχείων, ανάλυσης, επεξήγησης, 
διασύνδεσης, επικοινωνίας και αναστοχασμού (βλ. Εικόνα 1) (Sotiriou et al, 2019). 

 
Εικόνα 1. Οι φάσεις εφαρμογής της Διερευνητικής Μάθησης στις Θετικές Επιστήμες 

 

Ο κύκλος αυτός τονίζει την ανάγκη συμμετοχής των μαθητών σε δημιουργικές 
διαδικασίες μέσα από τις οποίες θα δράσουν ως μικροί επιστήμονες και θα επικοινωνήσουν 
την επιστήμη. 
Στην Εικόνα 2, φαίνονται οι βασικές ενέργειες που πραγματοποιούν οι μαθητές σε κάθε 
φάση της Διερευνητικής Μάθησης στις Θετικές Επιστήμες. 
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Εικόνα 2. Ενέργειες μαθητών σε κάθε φάση της Διερευνητικής Μάθησης στις Θετικές 
Επιστήμες 

Η δράση, επιπλέον, προσπαθεί να εισαγάγει νέες εκπαιδευτικές μεθόδους όπως αυτή της 
Ενσώματης Μάθησης.  

Ο όρος Ενσώματη Μάθηση έχει απασχολήσει την επιστήμη της Παιδαγωγικής τα 
τελευταία χρόνια και συνδέεται με τον τρόπο που οι πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής 
πράξης, εκπαιδευτικός και μαθητής, χρησιμοποιούν ολιστικά το τετράπτυχο νους, 
συναισθήματα, σώμα και κινήσεις  μέσα σ’ αυτήν (Smyrnaiou et al, 2017). 

Σήμερα είναι επιτακτική η ανάγκη να ελκύεται δημιουργικά το ενδιαφέρον των μαθητών 
και να ανακαλύπτονται καινοτόμοι τρόποι ενίσχυσης των θετικών στάσεων και ανάπτυξης 
των δεξιοτήτων τους. Η Ενσώματη Μάθηση ως μια σύγχρονη θεωρία μπορεί να εντάξει την 
τέχνη στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και να αναπτύξει πολύπλευρα το μαθητή μέσω 
αυτής. 
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Αξιολόγηση σε σχέση με το ενδιαφέρον των μαθητών για τις θετικές 
επιστήμες 

Μεθοδολογία 
Ένας από τους βασικούς στόχους της δράσης είναι να έχει μια επιρροή, ώστε να αυξηθεί το 
ενδιαφέρον των μαθητών για τις θετικές επιστήμες. Για το λόγο αυτό κατά τη διάρκεια της 
δράσης οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν κάποια ερωτηματολόγια (Sotiriou et al, 
2018). Τα ερωτηματολόγια αυτά ακολουθούν το ερωτηματολόγιο για τα κίνητρα που 
δημιουργούνται σε σχέση με την ενασχόληση των μαθητών με τις θετικές επιστήμες (Science 
Motivation Questionnaire), αφού έχουν ακολουθήσει κάποιες συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις/δράσεις, όπως αυτή του Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο.  

Οι Glynn, Brickman, Armstrong, & Taasoobshirazi (2011) ανέπτυξαν ένα 
ερωτηματολόγιο Science Motivation (SMQ) 25 στοιχείων που καλύπτει πέντε 
υποκατηγορίες: εγγενές κίνητρο (IM–Intrinsic Motivation), αυτοπεποίθηση-
αποτελεσματικότητα (SE–Self-Efficacy), αποφασιστικότητα (SD–Self-Determination), 
κίνητρο σταδιοδρομίας (CM–Career Motivation) και το κίνητρο για καλύτερους βαθμούς 
(GM – Grade Motivation), ακολουθώντας μια καλά καθορισμένη θεωρία της ανθρώπινης 
μάθησης (Bandura, 1986). Χρησιμοποιήσαμε αυτό το ερωτηματολόγιο πριν την έναρξη των 
δραστηριοτήτων στα σχολεία (1η φορά συμπλήρωσης) και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 
δραστηριότητας (2η φορά συμπλήρωσης). Συνήθως το ερωτηματολόγιο αυτό, οι μαθητές, το 
απαντάνε για 2η φορά, αμέσως μετά την εκδήλωση της Αθήνας. Για φέτος όμως, και για 
τους λόγους που έχουν εξηγηθεί και πιο πάνω, το απάντησαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
της προετοιμασίας της παράστασής τους, όντας έτοιμοι να την παρουσιάσουν στην 
εκδήλωση.  Τα ερωτηματολόγια για 1η φορά απαντήθηκαν περίπου δύο εβδομάδες πριν 
από την έναρξη των δραστηριοτήτων σε κάθε σχολείο. Με αυτήν τη μέθοδο δοκιμών, 
παρατηρήσαμε, τα επίπεδα βελτίωσης σχετικά με τα κίνητρα για το ενδιαφέρον που 
δείχνουν οι μαθητές σε σχέση με τις θετικές επιστήμες, ακολουθώντας το παιδαγωγικό 
πλαίσιο της δράσης. Το ερωτηματολόγιο μετρά τα κίνητρα των μαθητών και τη στάση 
απέναντι στις θετικές επιστήμες με ένα ερωτηματολόγιο τύπου Likert πέντε σημείων τα 
οποία κυμαίνονται από 1 = ποτέ έως 5 = πάντα με τις 5 υπο-κλίμακες, δηλαδή εγγενές 
κίνητρο, κίνητρο σταδιοδρομίας, αποφασιστικότητα, αυτοπεποίθηση-αποτελεσματικότητα 
και κίνητρα βαθμού (Glynn et al. 2011). Αυτό το ερωτηματολόγιο είναι σε θέση να 
καταδείξει τη βελτίωση των αντιλήψεων των μαθητών για τις θετικές επιστήμες και το 
κίνητρό τους απέναντι σε αυτό ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της δράσης. 

Αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα πιο κάτω είναι από την ανάλυση δεδομένων που συλλέχθηκαν από 
δείγμα 2000 μαθητών από τους 4500 μαθητές που συμμετείχαν στη δράση τα 6 χρόνια της 
εφαρμογής, δηλαδή το 45%.  

Από τα 2000 ερωτηματολόγια μαθητών τα 500 προέρχονται από μαθητές δημοτικού οι 
οποίοι και συμμετείχαν στην δράση μέσω της εφαρμογής του έργου CASE (δείτε στις 
Αναφορές) από το 2017 μέχρι το 2020 και τα 1500 από μαθητές γυμνασίων και λυκείων 
που συμμετείχαν στη δράση από το 2014 μέχρι και το 2020, καθώς και στο πλαίσιο του έργου 
Open Schools for Open Societies (OSOS) (δείτε στις Αναφορές) από το 2017 μέχρι το 2020.   

Η Εικόνα 3 απεικονίζει τα αποτελέσματα πριν την εφαρμογή και μετά την εφαρμογή των 
ενεργειών της δράσης με τη χρήση του Ερωτηματολογίου Science Motivation. Μπορούμε να 
παρατηρήσουμε μια βελτίωση των εγγενών κινήτρων, των κινήτρων σταδιοδρομίας, της 
αποφασιστικότητας καθώς και της αυτοπεποίθησης-αποτελεσματικότητας από όλους τους 
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συμμετέχοντες από το στάδιο πριν σε σχέση με το στάδιο μετά την εφαρμογή. Αυτό είναι μια 
εξαιρετική βελτίωση στα κίνητρα των μαθητών σε σχέση με τις θετικές επιστήμες. Το κίνητρο 
για βαθμούς δείχνει το ίδιο επίπεδο τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή. 

Παρατηρούμε ότι το εγγενές κίνητρο είχε μια σημαντική αύξηση μεταξύ προ και μετά της 
εφαρμογής, το οποίο δείχνει ότι οι μαθητές ανέπτυξαν περισσότερο τα εγγενή κίνητρα μέσω 
των δραστηριοτήτων κατά την εφαρμογή της δράσης. Ακόμα κι αν είναι πολύ δύσκολο να 
παρατηρηθεί μια αύξηση του εγγενούς κινήτρου, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Ryan & 
Deci, 1985 και 2000), η δράση Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο πέτυχε να 
αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών και είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων 
εγγενών κινήτρων για τις θετικές επιστήμες. 

Παρόμοια αύξηση παρατηρήθηκε και στην κατηγορία των κινήτρων σταδιοδρομίας μετά 
τις προτεινόμενες παρεμβάσεις της δράσης. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το προτεινόμενο 
παιδαγωγικό πλαίσιο της δράσης και ο οδηγός εφαρμογής θα μπορούσαν να προσφέρουν 
μια πολύ αποτελεσματική προσέγγιση προκειμένου να προωθήσουν το STEM στους νέους 
μαθητές, ώστε να ακολουθήσουν σχετικές σταδιοδρομίες. 

Επιπλέον, η αποφασιστικότητα των μαθητών σε σχέση με την ενασχόληση με τις θετικές 
επιστήμες αυξήθηκε. Αυτό δείχνει ότι η προσέγγιση της δράσης μπορεί να οδηγήσει σε 
καλύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων στους μαθητές. 

Όσον αφορά την αυτοπεποίθηση-αποτελεσματικότητα, παρατηρείται επίσης αύξηση, η 
οποία δείχνει ότι οι μαθητές που συμμετείχαν στις δραστηριότητες, ακολουθώντας την 
προσέγγιση της δράσης, θα μπορούσαν να επιτύχουν καλύτερη αυτοαντίληψη των 
επιστημονικών εννοιών. 

Τέλος, για την υπο-κλίμακα Κίνητρο Βαθμού δεν παρατηρήσαμε διαφορές μεταξύ πριν 
και μετά της εφαρμογής, πράγμα που δείχνει ότι δεν επηρεάστηκε από τις δραστηριότητες 
υλοποίησης κατά τη διάρκεια της δράσης. Εδώ βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η 
συγκεκριμένη υπο-κλίμακα ήταν ήδη σε υψηλά επίπεδα όπως φαίνεται και στην εικόνα.  
 

  
Εικόνα 3. Αποτελέσματα από την εφαρμογή της δράσης σε σχέση με την επίδρασή της 

στο ενδιαφέρον των μαθητών σε 5 υπο-κλίμακες, εγγενές κίνητρο (IM–Intrinsic 
Motivation), αυτοπεποίθηση-αποτελεσματικότητα (SE–Self-Efficacy), αποφασιστικότητα 
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(προτεινόμενες δράσεις για τα σχολεία) του ευρωπαϊκού έργου OSOS. Με την 
ολοκλήρωση του έργου τον Μάρτιο του 2020, η δράση Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα 
από το Θέατρο ήταν μέσα στις 20 (από τις 69) πρώτες δράσεις σε επιλογή από τα 
σχολεία (1160 σχολεία από όλη την Ευρώπη) που συμμετείχαν στο έργο.   

• Η εφαρμογή της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας, προτεινόμενης προσέγγισης 
από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αποτελεί γνώμονα για τη διεξαγωγή της δράσης 
και βρίσκεται σε συνάφεια με τα χαρακτηριστικά της. 

Οι συνέργειες που επιτυγχάνονται τόσο μεταξύ των φορέων διοργάνωσης με τα σχολεία 
όσο και μεταξύ σχολείων (το 2020 συνεργάστηκαν επίσημα 2 σχολεία, από τη Σάμο, από τα 
συμμετέχοντα, ώστε να πραγματοποιήσουν από κοινού μια παράσταση) δείχνουν ότι 
τέτοιου είδους δράσεις μπορούν να ενταχθούν στη σχολική κοινότητα και στις 2 βαθμίδες. 

Οι συνέργειες δεν περιορίζονται όμως στα Ελληνικά δεδομένα. Ήδη η εφαρμογή αυτής 
της δράσης έχει πραγματοποιηθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Μάλτα, Νορβηγία, 
Ισπανία, Λιθουανία) μέσω της υποστήριξης ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Open Schools for 
Open Societies, CASE – Creativity, Art and Science in primary Education). Ο στόχος για τις 
χρονιές που ακολουθούν είναι να αυξηθούν τα σχολεία που θα μπορούν να συμμετέχουν 
στη δράση αλλά να υπάρξουν και συνέργειες σχολείων τόσο εντός της Ελλάδας αλλά και με 
σχολεία του εξωτερικού όπου θα εφαρμοστεί η δράση. 
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«Δημιουργική Γραφή»  
Η Τέχνη (Art) του STE(A)M στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα 

Άννα Κοκκίνου 
kokkinann@yahoo.gr  

Περίληψη 

Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της «Δημιουργικής Γραφής» αναδεικνύει τον έντονο κοινωνικό της 
ρόλο και τη σύνδεση των ποικίλων εκδοχών του δημιουργικού λόγου που προωθεί  με τις ανάγκες της 
σύγχρονης κοινωνίας. Η σύζευξη της Τέχνης (Art) της «Γραφής» με τους κλάδους STEM αποτελεί 
ζητούμενο με απώτερο σκοπό τη πολύπλευρη καλλιέργεια κάθε επιστήμονα. Η κτήση του γνωστικού 
αντικειμένου της «Δημιουργικής Γραφής» βελτιώνει τη γλωσσική και συλλογιστική ικανότητα, συνεπώς 
δρα υποστηρικτικά στην εξειδικευμένη γνώση των επιστημόνων των κλάδων STEM, προσφέροντάς τους 
τη δυνατότητα γόνιμης επικοινωνίας της τεχνογνωσίας τους με πολλαπλά ακροατήρια. Η παρούσα 
εργασία συνιστά προϊόν έρευνας και επιβεβαιώνει ότι η «Δημιουργική Γραφή» αποτελεί ένα 
διεπιστημονικό εργαλείο για την εξερεύνηση της ανθρώπινης γνώσης και εμπειρίας,  την επικοινωνία 
και την αλληλεπίδραση ποικίλων κοινωνικών ομάδων, που οδηγούν εντέλει στην δημιουργία, 
κατανόηση και κατάκτηση μιας πολυπολιτισμικής αντίληψης και συνείδησης. 

Λέξεις κλειδιά: Δημιουργική γραφή, διεπιστημονικότητα, Θετικές Επιστήμες, Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα  

Εισαγωγή 

Το γνωστικό αντικείμενο της δημιουργικής γραφής αποτελεί ένα επιστημονικό πεδίο το 
οποίο ενδυναμώνει την κριτική ικανότητα, αναδεικνύει τη δημιουργική σκέψη και οδηγεί 
στην κατάκτηση των δεξιοτήτων συγγραφής και στην παραγωγή λόγου. 

Η δημιουργική γραφή μπορεί να διδαχτεί και να κατανοηθεί, όπως κάθε τέχνη που 
απαιτεί δεξιοτεχνία, όπως κάθε σημαντικό παιχνίδι (Morley, 2007). Αποτελεί ένα γνωστικό 
αντικείμενο που μπορεί να διδαχθεί συστηματικά από τις πρώτες μέρες της εκπαίδευσης 
μέχρι και τα υψηλότερα επίπεδα των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών 
(Κωτόπουλος, 2012). Το γνωστικό υπόβαθρο των εμπλεκόμενων επιστημόνων εμπλουτίζεται 
με δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς να συνδυάσουν και να αξιοποιήσουν τις 
εξειδικευμένες γνώσεις τους με αυτές της συγγραφής και να αποδώσουν τα μέγιστα στον 
τομέα τους.  

Στους σύγχρονους μεταδευτεροβάθμιους ακαδημαϊκούς -και όχι μόνο- χώρους, η 
δημιουργική γραφή προσελκύει μια ποικιλία περιοχών μελέτης, καθώς έχει γίνει αντιληπτός 
ο διεπιστημονικός της χαρακτήρας και το συγκριτικό πλεονέκτημα που αυτή τους παρέχει. 
Με τη βιωματική υπόσταση και λειτουργία τους τα εργαστήριά της συμβάλλουν στην 
κατανόηση των σχέσεων κοινωνίας - επιστήμης, μέσα από μια διαδραστική διαδικασία, η 
οποία συμβάλλει δραστικά στον μετασχηματισμό της επιστημονικής αλλά και κοινωνικής 
πραγματικότητας, καθώς μέσω της αισθητικής οδού διαμορφώνονται συνειδητοποιημένοι, 
ενεργοί και προικισμένοι επιστήμονες (Harper, 2010).  

Η δημιουργική ανάγνωση και οι απόπειρες προσωπικής έκφρασης λειτουργούν ως μια 
ισχυρή ώθηση πολύπλευρης επεξεργασίας των προσλαμβανόμενων πληροφοριών και 
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συνδράμουν σε ένα είδος αναπροσδιορισμού των σχέσεων σύνδεσης ανάμεσα στις 
προϋπάρχουσες και τις νεολαμβανόμενες γνώσεις κατά τρόπο που οδηγούν στην ανάπτυξη 
της κριτικής ικανότητας και την ενδυνάμωση της φαντασίας. Ο εγκέφαλος δεν αντιστοιχίζει 
απλώς μια σημασία με κάποια λέξη, αλλά ενεργοποιεί ένα απόθεμα γνώσεων για την 
πληρέστερη κατανόηση της νέας γνώσης και λεκτικής πληροφορίας (Swinney, 1979).  

Η δημιουργική γραφή μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα στη διδασκαλία της 
λογοτεχνίας, με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι να μετεξελιχθούν σε υποψιασμένους 
αναγνώστες και συνάμα να μυηθούν στα άδυτα της λογοτεχνικής πράξης (Κωτόπουλος, 
2011). Υπό το πρίσμα αυτό, σε περίπτωση που προκύψει συγγραφικό ταλέντο από 
ασκούμενους που προέρχονται από εξειδικευμένους επιστημονικούς κλάδους, τότε το 
δημιούργημα εκτός από την αισθητική απόλαυση που θα προσφέρει θα κομίζει και γνώσεις. 
Ο αμερικανός πεζογράφος John Updike υποστηρίζει πως το μυθιστόρημα δεν είναι τίποτα 
λιγότερο από το επιδεξιότερο εργαλείο ενδοσκόπησης και προβολής που έχει ανακαλύψει ο 
άνθρωπος έως τώρα (Morley, 2007). Συνεπώς, μέσα από τη δημιουργική γραφή 
πραγματώνεται η συγκαλυμμένη, μέσω της αισθητικής απόλαυσης, μεταφορά γνώσεων. 
Παραδείγματα, προς αυτή την κατεύθυνση, αποτελούν το ιστορικό μυθιστόρημα, το 
μαθηματικό μυθιστόρημα, κ.ά. Η δημιουργική γραφή συνιστά ένα σώμα γνώσεων και ένα 
σύνολο εκπαιδευτικών τεχνικών που μεταδίδουν αυτή τη γνώση και προσδίδουν στη γραφή 
κοινωνικό και παιδευτικό ρόλο.  

Η παρακολούθηση μαθημάτων δημιουργικής γραφής από ειδικούς φορείς, 
πανεπιστημιακούς δάσκαλους και ανθρώπους της τέχνης, θα μπορούσε να αποδειχτεί 
χρήσιμο και ουσιαστικό εφόδιο όλων των επιστημόνων της σύγχρονης κοινωνίας, 
ανεξάρτητα απ’ τον κλάδο που ανήκουν, ώστε να μπορέσουν να κοινωνήσουν την 
τεχνογνωσία που κατέχουν με τρόπο κατανοητό, ελκυστικό και προσφιλή.   

 

Κατάλογος Πανεπιστημίων με μαθήματα Δημιουργικής Γραφής σε Σχολές και 
Τμήματα θετικών επιστημών 

Πανεπιστημιακά τμήματα και σχολές των θετικών σπουδών του εξωτερικού, τα οποία 
παρέχουν στους φοιτητές τους την δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων Δημιουργικής 
Γραφής, είναι τα: Harvard University, Imperial College, Massachusetts Institute of 
Technology – MIT, Yale University, Columbia University, Rochester Institute of Technology 
– RIT, University of IOWA, University of California – UCLA, University of Pacific – UOP, 
Ohio University – OU, University of Houston – UH, Wilkes University, Illinois Institute of 
Technology – IIT, University of Waterloo, University of Manitaba – UMB. 

Η στοχοθεσία των προαναφερόμενων Πανεπιστημίων περιλαμβάνει τα εξής:  
• Να αναπτύξουν οι φοιτητές επαγγελματικές δεξιότητες γραφής, για να μπορούν μελλοντικά 

να απευθύνονται και να επικοινωνούν όχι μόνο με ομόλογούς τους αλλά και με το ευρύτερο 
κοινό, σε θέματα για την επιστήμη τους και την τεχνολογία, που διαμορφώνουν 
ουσιαστικά τη σύγχρονη  κοινωνία, καθώς και για γενικότερα κοινωνικά ζητήματα, 
όπως την πυρηνική ασφάλεια, τη βιοηθική, την περιβαλλοντική ρύπανση κ.λπ.  

• Να αποκτήσουν την ικανότητα να εμπλέκουν ένα διαφορετικό αναγνωστικό κοινό σε 
θέματα της επιστήμης τους, να επικοινωνούν με δημιουργικές ιδέες και κρίσιμα 
επιχειρήματα αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τον τρόπο και τη γλώσσα που είναι 
κατάλληλα για το θέμα, τον σκοπό και το κοινό την εκάστοτε φορά.  
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• Να αναπτύξουν και βελτιώσουν την ικανότητα να λαμβάνουν και να παραδίδουν 
εποικοδομητική ανατροφοδότηση στο εργασιακό μα και σε οποιοδήποτε άλλο 
περιβάλλον.  

• Να γίνουν διορατικοί και αποτελεσματικοί επικριτές του πολιτιστικού και κοινωνικού 
πλαισίου της επιστήμης τους.  

• Να αναδειχθεί η επιστήμη μέσα από ικανούς αναγνώστες και συγγραφείς που θα μπορούν 
να διακρίνουν τις αρχές του λόγου καθώς και της γραφής και να τις αξιοποιήσουν στο 
μέλλον.  

• Να αναπτύξουν και να τελειοποιήσουν τις δημιουργικές τους δεξιότητες, να εξερευνήσουν 
τη δημιουργική και εκφραστική δυναμική τους, να καλλιεργήσουν την ικανότητα 
κριτικής σκέψης, να εμπλακούν εποικοδομητικά στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό 
λόγο.  

• Να καταστούν ικανοί να συγγράψουν και να συντάξουν ολοκληρωμένα, σαφή και 
πειστικά κείμενα που θα απευθύνονται σε διάφορα ακροατήρια και αναγνώστες 
(Κοκκίνου, 2019). 

 

Απόψεις διδασκόντων και διδασκομένων 

Η Aifric Campell είναι συγγραφέας και διδάσκει Δημιουργική Γραφή σε φοιτητές των 
Τμημάτων της Ιατρικής, της Τεχνολογίας και της Μηχανικής στο Imperial College. Σε άρθρο 
της δηλώνει: «Με τη διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής επιτυγχάνεται οι άνθρωποι που 
χτίζουν, σχεδιάζουν, κωδικοποιούν, καθορίζουν και διαμορφώνουν τον κόσμο μας να 
έχουν εξερευνήσει και κατανοήσει την ανθρώπινη κατάσταση». Στο ίδιο άρθρο φοιτητές και 
φοιτήτριες που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση του μαθήματος δηλώνουν: Farah Shair - 
βιοχημικός: «Στην πρώτη εργασία έψαχνα στον εγκέφαλό μου ένα κομμάτι που δεν είχε 
χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό». Chris Winchurch - ηλεκτρολόγος μηχανικός: «Αρχικά 
ήταν πολύ πιο δύσκολο απ’ όσο πίστευα να μπορέσω να εναρμονιστώ σε έναν πολύ πιο 
λεπτό και υποκειμενικό κόσμο, σε σχέση με τις άκαμπτες μεθοδολογίες που είχα μάθει να 
λειτουργώ». Fanny Heneine - πολιτικός μηχανικός: «Τώρα οι ιδέες και οι λύσεις μου σε 
προβλήματα μηχανικής είναι πολύ πιο δημιουργικές και καλοσχεδιασμένες». James Owen - 
βιολόγος: «Κατέχω την ικανότητα να εμπλέξω το κοινό σε ότι είναι σημαντικό και 
συναρπαστικό στην επιστήμη μου». Stefan Gressfurthner - βιοτεχνολόγος: «Αντιλήφθηκα  
την επιρροή που έχει η επιστήμη στην κοινωνία» (Campell, 2014). 

Ο Tom Levenson, καθηγητής στη Scientific Writing in Modern Society  και διευθυντής 
στο  Msc Science Writing  του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης, πιστεύει πως η 
επιστήμη πρέπει να μεταδίδει τις πληροφορίες της μέσω της λογοτεχνίας. Ο ίδιος γράφει, 
κάνει ταινίες και ντοκιμαντέρ για την επιστήμη, την ιστορία της και την αλληλεπίδραση της 
επιστημονικής έρευνας στον πολιτισμό και την κοινωνία.  Θεωρεί πρότυπο τον Stephen Jay 
Gould, παλαιοντολόγο-συγγραφέα, με ιδιαίτερη συμβολή στον τομέα της εξελικτικής 
βιολογίας για τα πολυάριθμα βιβλία που έγραψε για ειδικούς αλλά και μη ειδικούς, 
μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το χάσμα μεταξύ της κοινωνίας και της εμπειρογνωμοσύνης 
(«MIT professor Thomas Levenson into science, nature», 2015).  

Ο Fred D’ Aguiar, διευθυντής του Τμήματος Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου 
της California, ποιητής, μυθιστοριογράφος και θεατρικός συγγραφέας,  θεωρεί τη μελέτη της 
δημιουργικής γραφής πολύτιμη για όλους τους φοιτητές, διότι η δημιουργική εξάσκηση και 
η διδακτική αισθητική εμποτίζονται βαθιά με την αφοσίωση στην ενσυναίσθηση και 
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πυροδοτείται η μαθησιακή τους φύση (http://newsroom.ucla.edu/stories/creative-writing-
at-ucla-not-just-for-english-majors-anymore ). 

Η μελέτη με τίτλο Using Writing as a Learning Tool in Engineering Courses, που έχει 
δημοσιευθεί στο Teaching Innovation Projects του Πανεπιστημίου του Waterloo, αναφέρει 
πως οι επιτυχημένοι μηχανικοί πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν καινοτόμες 
προσεγγίσεις για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι 
γραπτές δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν τους σπουδαστές να εμβαθύνουν στην 
κατανόηση σύνθετων εννοιών, έτσι ώστε να είναι διατεθειμένοι να ασχοληθούν περισσότερο 
με το περιεχόμενο μαθημάτων (Enns, etc. 2014). 

Η Dr Rebecca Babcock είναι συγγραφέας και διδάσκει στο  Πανεπιστήμιο Dalhousie 
γραφή. Αναφέρει: «Η Δημιουργική Γραφή μπορεί και πρέπει να διδάσκεται στα 
προγράμματα επιστήμης και τεχνολογίας. Ξέρω ότι οι σπουδαστές της επιστήμης και 
τεχνολογίας έχουν απολύτως τη δυνατότητα να είναι εξαιρετικοί δημιουργικοί συγγραφείς. 
Όμως, υποφέρουν από ανασφάλειες και είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στο σύνδρομο Impostor - 
ψευδεπίγραφης επιτυχίας. Προσφέροντας τους μαθήματα δημιουργικής γραφής, θα 
συνεχίσουν τις σπουδές τους με περισσότερη εμπιστοσύνη» (Babcock, προσωπική 
επικοινωνία, Απρίλιος 22, 2019). 

Ο Carl Zimmer είναι καθηγητής Μοριακής Βιοφυσικής και Βιοχημείας, καθώς και 
Δημιουργικής Γραφής στο Πανεπιστήμιο Yale, συγγραφέας και αρθρογράφος. Με το βιβλίο 
του She Has Her Mother's Laugh , το οποίο βραβεύτηκε ως το καλύτερο βιβλίο για την 
επιστήμη το 2018, φέρνει τον αναγνώστη στο ταξίδι της ανακάλυψης και της γενετικής, 
οδηγεί τους γονείς στην κατανόηση του μεγέθους της κληρονομιάς που μεταφέρουν στα 
παιδιά τους και προσφέρει ένα πληρέστερο πλαίσιο γνώσης για το συγκεκριμένο θέμα. 
Δηλώνει: «Πιστεύω ότι η ικανότητα γραφής με σαφήνεια και περιεκτικότητα είναι ένα 
ισχυρό πλεονέκτημα για τους επιστήμονες» (Zimmer, προσωπική επικοινωνία, Απρίλιος 22, 
2019).  

Η Charlotte Mendel είναι συγγραφέας και διδάσκει Δημιουργική Γραφή στο 
Πανεπιστήμιο Dalhousie. Πιστεύει πως: «Όλα τα πανεπιστημιακά μαθήματα, σε όλους τους 
κλάδους, πρέπει να επικεντρωθούν στη διδασκαλία των φοιτητών στο πώς να σκέφτονται» 
(Mendel, προσωπική επικοινωνία, Απρίλιος 22, 2019). 

Η Carole Glasser Langille είναι ποιήτρια και διδάσκει Δημιουργική Γραφή στο 
Πανεπιστήμιο Dalhousie. Αναφέρει: «Οι φοιτητές μου μετά από την παρακολούθηση του 
εργαστηρίου είναι σε θέση να εκφράσουν τα τρωτά σημεία και τις ευπάθειες της επιστήμης 
τους μέσω της γραφής» (Langille, προσωπική επικοινωνία, Απρίλιος 23, 2019). 
 

Η Δημιουργική Γραφή συναντά την επιστημονική γνώση 

Η γραφή σε κάθε της μορφή αποτελεί ουσιαστικό και δυναμικό μέσο διάχυση της 
επιστημονικής γνώσης με τρόπο ορθό, λειτουργικό, κατανοητό, ευχάριστο και  - κατά κύριο 
λόγο - μαζικό.  

Σύμφωνα με τον William Gray, «κάποιες αναγνώσεις δεν μας προσφέρουν γνώσεις, δεν 
μας ωθούν σε επανεκτίμηση κάποιων θέσεών μας αλλά μας αναγκάζουν να αλλάξουμε 
θεμελιώδεις απόψεις για τον κόσμο και τον τρόπο ζωής» (Κωτόπουλος, 2011). Είναι γνωστό 
πως κανένα κείμενο δεν έχει αυτάρκεια. Ο αναγνώστης, για να συμπληρώσει τα κενά 
κατανόησης του κειμένου, αντλεί πληροφορίες αποθηκευμένες στη μνήμη του, χρησιμοποιεί 
την κεκτημένη γνώση και παράλληλα ενσωματώνει σε αυτή πληροφορίες από το κείμενο. 
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Άρα ο αναγνώστης δομεί το νόημα του κειμένου και κομίζει τα καινούργια γνωστικά 
αποτελέσματα (Anderson, Hiebert, Scott & Wilkinson, 2000).  

Απόδειξη αυτών αποτελούν τα επιστημονικά έργα που παρουσιάζονται στη συνέχεια, τα 
οποία επηρέασαν - και επηρεάζουν στο διηνεκές - τη θέαση και τη συμπεριφορά της 
παγκόσμιας κοινότητας, καθώς αυτή οικειοποιήθηκε θέματα εξειδικευμένης τεχνογνωσίας.  

Ο Απόστολος Δοξιάδης είναι μαθηματικός, συγγραφέας και σκηνοθέτης. Το 
μυθιστόρημά του Ο θείος Πέτρος και η εικασία του Γκόλντμπαχ (2000), έγινε μέσα σε λίγες μέρες 
best seller διεθνώς. Στις μέρες μας κυκλοφορεί σε είκοσι έξι γλώσσες και αποτελεί το 
γνωστότερο δείγμα μαθηματικής λογοτεχνίας. Το βιβλίο ασχολείται με την εικασία του 
Goldbach. Το θεατρικό του έργο Incompleteness - Μη πληρότητα (2003) αναφέρεται στις 
τελευταίες μέρες του κορυφαίου μαθηματικού Kurt Goedel. Ο Απόστολος Δοξιάδης 
συνεργάστηκε με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Berkeley Χρήστο Παπαδημητρίου 
(μηχανολόγο - ηλεκτρολόγο μηχανικό, με διδακτορικό δίπλωμα στην ηλεκτρολογία και την 
πληροφορική) στο graphicnovel Logicomix (2008), στο οποίο παρουσιάζεται η ιστορία της 
μοντέρνας λογικής και της γένεσης των υπολογιστών με τη μορφή εικονογραφήματος.  

Ο Τεύκρος Μιχαηλίδης είναι διδάκτωρ μαθηματικών και συγγραφέας. Έχει εκδώσει 
τουλάχιστον εννέα μυθιστορήματα, τα οποία διαπνέονται από την επιστήμη των 
μαθηματικών. Ενδεικτικά αναφέρονται: Πυθαγόρεια εγκλήματα (2013), Μιλώντας στην Άννα για 
τα μαθηματικά (2014), Ο μέτοικος και η συμμετρία (2012). 

Ο Denis Guedj ήταν μαθηματικός και ένας από τους ιδρυτές του μαθηματικού τμήματος 
του πειραματικού πανεπιστημιακού κέντρου Vincennes του Paris VIII, συγγραφέας 
δοκιμίων και μυθιστορημάτων με θεματολογία από τις επιστήμες και τα μαθηματικά. Έχουν 
δημοσιευθεί δεκατρία μυθιστορήματα του. Το Le Théorème du Perroquet - Θεώρημα του 
παπαγάλου (1998) μεταφράστηκε σε είκοσι γλώσσες.  

Ο Andrew Hodges είναι καθηγητής μαθηματικών στο Wadham College του 
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και συγγραφέας έργων που υπηρετούν την επιστήμη και τα 
μαθηματικά. Έγινε γνωστός ως συγγραφέας του Alan Turing: Το Enigma (1983), που είναι 
βασισμένο στη ζωή και την ιστορία του Βρετανού μαθηματικού Alan Turing. Ο Turing 
αποτέλεσε σημαντική φυσιογνωμία της ιστορίας, καθώς κατάφερε να σπάσει τον Κωδικό 
Enigma της Ναζιστικής Γερμανίας. Το βιβλίο αποτέλεσε τη βάση για το θεατρικό έργο 
Breaking the Code (1986) του Hugh Whitemore, το οποίο προσαρμόστηκε για την τηλεόραση 
το 1996. Επίσης, το βιβλίο μετατράπηκε αργότερα στην κινηματογραφική ταινία The 
Imitation Game - Το Παιχνίδι της Μίμησης (2014), η οποία βραβεύτηκε με το βραβείο Κοινού 
Καλύτερης Ταινίας στο 39ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο. 

Ο Darren Aranofsky είναι ανθρωπολόγος, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Η πρώτη του 
κινηματογραφική ταινία Pi - π  (1998), για την οποία βραβεύτηκε, πραγματεύεται τη σχέση 
του σύμπαντος με τα μαθηματικά.  

Ο Ian Nicholas Stewart, μαθηματικός, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Warwick και 
μυθιστοριογράφος, έχει εκδώσει περισσότερα από δέκα βιβλία, στα οποία εμπλέκει την 
επιστήμη του με την μυθοπλασία. Το βιβλίο του Letters to a Young Mathematician - Επιστολή σε 
μια νεαρή μαθηματικό (2006) μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον επίσης μαθηματικό και 
συγγραφέα διηγημάτων με θέμα τα μαθηματικά Στάμο Τσιτσώνη. Έχει συγγράψει μαζί με 
τον βιολόγο και συγγραφέα μυθιστορημάτων που προάγουν την επιστήμη Jack Cohen 
(1933) το βιβλίο The Collapse of Chaos - Η κατάρρευση του χάους  (1994). 

Ο Guillermo Martinez κατέχει διδακτορικό στην μαθηματική λογική, είναι συγγραφέας 
και διηγηματογράφος της Αργεντινής, διάσημος στην ισπανόφωνη πεζογραφία. Έχει 
συγγράψει δύο βραβευμένες συλλογές διηγημάτων, τόμο με δοκίμια,  μυθιστορήματα και 
άλλα. Όλα του τα έργα εμπλέκουν τη μαθητική λογική και σκέψη, αναδεικνύοντας και 



 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
437 

διαχέοντας με αυτόν τον τρόπο επιστημονικές γνώσεις. Το βιβλίο του Crímenes imperceptibles 
(2003), γνωστό στο ευρύτερο κοινό ως The Oxford Murders - Ακολουθία της Οξφόρδης, έχει 
μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, βασίζεται στο θεώρημα του Godel και μεταφέρθηκε στην 
μεγάλη οθόνη με την ομώνυμη ταινία (2008).  

Ο Hubert Reeves είναι Καναδός αστροφυσικός, γνωστός για τα βιβλία εκλαϊκευμένης 
επιστήμης μεταξύ των οποίων είναι: Patience dans l'azur - Προσμονή μέσα στο άπειρο (1998) που 
αναφέρεται στην κοσμική εξέλιξη.  

Ο Robert Kanigel, μηχανολόγος, συγγραφέας βιογραφιών και επιστημονικών βιβλίων, 
καθηγητής Science Writing στο MIT έως το 2011, στο βιβλίο του The man who knew Infinity -  
Ο άνθρωπος που γνώριζε το άπειρο (1991) παρουσιάζει την προσωπική και την ακαδημαϊκή ζωή 
του Ινδού μαθηματικού Srinivasa Ramanujan. Βασιζόμενος στο εν λόγω βιβλίο, ο Matt 
Brown σκηνοθέτησε την ομώνυμη ταινία μεγάλου μήκους  (2015).  

Ο Richard Dawkins, εξελικτικός βιολόγος, καθηγητής του πανεπιστημίου της Οξφόρδης 
έως το 2008 και συγγραφέας, έχει δημιουργήσει περισσότερα από δέκα βιβλία και άλλα τόσα 
ντοκιμαντέρ, με τα οποία διαχέει τις γνώσεις του στην κοινωνία.  Στον πρόλογο του βιβλίου 
The Selfish Gene - Το Εγωιστικό γονίδιο αναφέρει: «Καθώς έγραφα το βιβλίο, σκεφτόμουν ότι 
με παρακολουθούσαν τρεις φανταστικοί αναγνώστες. Ο πρώτος είναι ο γενικός 
αναγνώστης, ο απλός άνθρωπος. Για χάρη του απέφυγα σχεδόν εντελώς την επιστημονική 
ορολογία. Δέχτηκα ότι ο απλός άνθρωπος δεν έχει ειδικές γνώσεις, έχει όμως επαρκή 
νοημοσύνη. Δεν ξέρω ως ποιο σημείο τα κατάφερα ούτε πόσο πέτυχα σε μια ακόμη 
φιλοδοξία μου: να κάνω το βιβλίο μου ευχάριστο και ελκυστικό όσο τουλάχιστον επιτρέπει 
το βασικό θέμα του» (Dawkins, 2008). Στο Unweaving the Rainbow - Υφαίνοντας το ουράνιο 
τόξο, ο τίτλος είναι δανεισμένος από τον ποιητή John Keats και σημαίνει «ξηλώνοντας το 
ουράνιο τόξο». Ο Keats πίστευε ότι ο Νεύτωνας, ανάγοντας το ουράνιο τόξο σε χρώματα 
του φάσματος, κατέστρεψε όλη την ποιητικότητά του. «Ο Keats δεν θα μπορούσε να κάνει 
μεγαλύτερο λάθος απ’ αυτό και σκοπός μου είναι να οδηγήσω στο αντίθετο συμπέρασμα 
όλους όσοι μπαίνουν στον πειρασμό μιας παρόμοιας οπτικής. Η επιστήμη είναι, ή θα έπρεπε 
να είναι, εμπνευστής μεγάλης ποίησης […] Το αίσθημα δέους που μπορεί να μας δώσει η 
επιστήμη είναι μία από τις κορυφαίες εμπειρίες που μπορεί να βιώσει η ανθρώπινη ψυχή» 
(Dawkins, 2000). 

Η αξία της γραφής στη μετάδοση της τεχνογνωσίας γίνεται εμφανής, αν αναλογιστούμε 
πόσο λιγότερες θα ήταν οι γνώσεις της κοινωνίας για το σύμπαν, εάν ο Stephen Hawking 
δεν είχε δημοσιεύσει το A Brief History of Time - Το χρονικό του χρόνου (1988), το οποίο έχει 
μεταφραστεί σε τουλάχιστον σαράντα γλώσσες, έχουν πουληθεί δώδεκα εκατομμύρια 
αντίτυπά του σε ολόκληρο τον κόσμο και θεωρείται πλέον ένα κλασικό έργο.  

Ένα πρόσφατο έργο, χαρακτηριστικό παράδειγμα συμπόρευσης της δημιουργικής 
γραφής με την επιστήμη στη χώρα μας, είναι ο Ξενιστής σε Άμυνα των Γιάννη Μούζα, 
καθηγητή Ιατρικής, Μαριγούλας Μαργαρίτη, διδάκτορα Βιολογίας, και Μαρίας 
Τσαγκαράκη, αποφοίτου Νομικής. «Η ιστορία του Ξενιστή σε Άμυνα ξεκινάει το 2019, 
μερικούς μήνες πριν από το ξέσπασμα μιας μεγάλης πανδημίας […] Επιλέγοντας τη τέχνη 
των κόμικς, οι συντελεστές του έργου αναζητούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα […] Η 
εκλαϊκευμένη επιστήμη μέσα από τον αφηγηματικό αυθορμητισμό και την αμεσότητα ενός 
εικονογραφημένου βιβλίου απελευθερώνει τη φαντασία και ανοίγει νέους ορίζοντες σε ένα 
κόσμο που έχει μάθει να αφομοιώνει με ταχύτητα, σε ένα κόσμο που αλλάζει 
απρόβλεπτα…» (Μούζας κά., 2021). 
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Συγγραφείς και επιστήμονες των θετικών σπουδών μιλούν για τη Δημιουργική 
Γραφή 

Οι απόψεις που καταγράφονται στη συνέχεια αφορούν επιστήμονες με πολύχρονη εμπειρία 
είτε στον τομέα της Μηχανικής, είτε στον ευρύτερο χώρο των θετικών σπουδών, οι οποίοι 
έχουν εμπλέξει τη Δημιουργική Γραφή στις επαγγελματικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητές τους.  

Ο Tom Moran, μηχανικός αεροναυπηγικής και καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης 
Επιστήμης και Τεχνολογίας στο RIT, στην ερευνητική εργασία που δημοσίευσε με τίτλο 
Strong words – The Creative writing of engineers (2008) εξερευνά τη σχέση των μηχανικών με τη 
δημιουργική γραφή και υποστηρίζει την εισαγωγή του γνωστικού αντικειμένου της σε όλες 
τις Σχολές και τα Τμήματα των πανεπιστημίων ως μάθημα επιλογής. Τονίζει: «Οι 
σπουδαστές και οι επαγγελματίες ανακαλύπτουν μέσα απ’ τη δημιουργική γραφή την 
ουσιαστική ικανότητα για ανθρώπινη έκφραση. Η  δημιουργική γραφή δε συνδέεται με 
λογοτεχνικές αυστηρότητες και αποτελεί ένα ευρύτερα εφαρμόσιμο γνωστικό αντικείμενο 
που προσφέρει τη δυνατότητα στους μηχανικούς να μεταφέρουν την εμπειρία τους ή και τις 
γνώσεις τους στο ευρύτερο κοινό με τρόπο ευχάριστο και ψυχαγωγικό». Στην εργασία 
φιλοξενούνται συγγραφείς - μηχανικοί, οι οποίοι αναφέρουν τα εξής:  

Ο Nick Arvin, μηχανολόγος μηχανικός και συγγραφέας αναφέρει: «Ο στόχος της 
γραφής είτε στους χώρους εργασίας των μηχανικών, είτε στη μυθοπλασία είναι σχεδόν ίδιος, 
η αποτελεσματική μεταφορά και μετάδοση πληροφοριών».  

Ο Karl Iagnemma κατέχει διδακτορικό Μηχανολογίας, είναι κύριος ερευνητής στο 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του MIT και συγγραφέας. Έχει δημοσιεύσει συλλογή 
διηγημάτων με ιστορίες για τις ανθρώπινες πτυχές των επιστημόνων όπου οι πρωταγωνιστές 
παγιδεύονται μεταξύ αποφάσεων της καρδιάς και του ορθολογικού τρόπου σκέψης: 
«Προσπαθώ να πείσω τους φοιτητές μου πως το να είσαι περιεκτικός και σαφής είναι 
σημαντικό γιατί επιτρέπει στον αναγνώστη να διαβάσει μια πρόταση, μια παράγραφο κ.λπ. 
με λιγότερη κόπωση και να κατανοήσει τις ιδέες».  

Homer Hickam, συγγραφέας και πρώην μηχανικός στην Εθνική Αεροναυτική και 
Διαστημική Διοίκηση της NASA:  «Ένα απ’ τα δυνατότερα σημεία μου ως μηχανικός είναι η 
ικανότητά μου να γράφω απλά, πειστικά και με ακρίβεια. Συχνά συναντώ περιπτώσεις 
συναδέλφων που, ενώ είναι πολύ καλύτεροι μηχανικοί από εμένα, δεν μπορούν να 
περιγράψουν τις ιδέες και τα έργα τους γραπτώς ή σε κάποια παρουσίαση.»  

James Stanier, διδάκτορας μηχανικής Η/Υ: «Η συνεχής εστίαση στην γραφή έχει 
βελτιώσει τον τρόπο που σκέφτομαι, που αναλύω τα προβλήματα και δομώ τις λύσεις και τα 
επιχειρήματα. Η ποιοτική γραπτή επικοινωνία είναι εμπνευσμένη και εξασφαλίζει ότι οι 
άλλοι θα ακούσουν τις απόψεις σου».  

Michelle Bryner, χημικός μηχανικός, συντάκτρια του περιοδικού Chemical Engineering 
Progress: «Οι δεξιότητες γραφής είναι απαραίτητες για να μπορούν οι επόμενοι να 
χρησιμοποιήσουν τα δικά μου ευρήματα».  

Alan Rossister, διδάκτορας χημικός μηχανικός, συγγραφέας και αρθρογράφος σε 
περιοδικά Μηχανικής: «Πολλές καλές ιδέες δεν βλέπουν ποτέ το φως της ημέρας επειδή οι 
μηχανικοί που τις έχουν δεν μπορούν να τις αποδώσουν γραπτά και να τις 
γνωστοποιήσουν» (Moran, 2011). 

Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα τα προαναφερόμενα πανεπιστημιακά ιδρύματα 
εμπλούτισαν το πρόγραμμα σπουδών τους με τη διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής, 
διότι θεωρούν πως η γνώση του αντικειμένου της ωφελεί τον επιστήμονα, με την επίτευξη 
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της βελτίωσης της κριτικής του ικανότητας και στην σφαιρική ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς του. Το συγκεκριμένο αντικείμενο καλλιεργεί πολύπλευρα και δρα ως 
υποστήριξη της εξειδικευμένης γνώσης, βελτιώνοντας τη γλωσσική και συλλογιστική 
ικανότητα του. Εμπλέκοντάς τον στη διαχρονικότητα των κειμένων γενικότερα, του 
προσδίδει νέα οπτική θέαση της κοινωνίας και των επιδράσεων της επιστήμης του σε αυτή 
(Κοκκίνου, 2021). Η δημιουργική γραφή εξασκεί τις ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις του 
επιστήμονα, αναδεικνύει τις δημιουργικές του ικανότητες, αποτρέπει την τυποποίηση, την 
πνευματική μονομέρεια και τη μονοδιάστατη αντίληψη της ζωής. Η γραφή είναι ένα 
αποτελεσματικό παιδαγωγικό εργαλείο που βοηθά τους προπτυχιακούς φοιτητές να 
αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης (Bean, 2011). Συνάμα θεραπεύει την άμετρη 
ανάπτυξη του τεχνικού πολιτισμού, γεγονός που ταλαντίζει την εποχή μας, αφού ο 
σύγχρονος πολιτισμός δεν ενδιαφέρεται τόσο για τον ίδιο τον άνθρωπο και παραμελεί τον 
ηθικό και πνευματικό του χαρακτήρα, προς όφελος των υλικών αγαθών (Κοκκίνου, 2019).  

Μέσω της δημιουργικής γραφής ο γράφων υιοθετεί μια ενεργή κριτική προσέγγιση, 
καθώς λειτουργεί ταυτόχρονα σε δύο αλληλοσυμπληρούμενα πεδία: την πράξη του να 
γράφεις δημιουργικά και την πράξη να σκεφτείς κριτικά την πράξη της γραφής και τ’ 
αποτελέσματά της (Κωτόπουλος, 2014). Αδιαμφισβήτητο αποτέλεσμα των δύο αυτών 
πράξεων είναι η συναισθηματική εμπλοκή του γράφοντα που οδηγεί στην άκοπη και 
ακούσια ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Συνεπώς, η επιστημονική κοινότητα αποκτά 
συνείδηση του εαυτού της και της δύναμής της, απεμπλέκεται από εγωκεντρικές αντιλήψεις 
και διαποτίζεται με αισθήματα ευθύνης.  

Οι Σχολές και τα Τμήματα θετικών σπουδών, καθώς και οι ίδιοι οι επιστήμονες 
απόφοιτοί τους, έχουν κατασταλάξει ότι η δημιουργική γραφή αποτελεί ένα απαραίτητο 
διεπιστημονικό εργαλείο για την ανίχνευση και εμπλουτισμό της γνώσης και της εμπειρίας, 
για την επικοινωνία με πολλαπλά ακροατήρια και πληθυσμούς και την αλληλεπίδραση των 
επιστημονικών ερευνών στον πολιτισμό και την κοινωνία. Οι άνθρωποι αποκτούν καλύτερη 
γνώση του άλλου μέσα από τη χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Η αφήγηση μιας 
ιστορίας, περισσότερο από κάθε άλλο μέσο, μπορεί να εμπλέξει συναισθηματικά το άτομο 
(Egan, 1986). Η δημιουργική γραφή συμβάλλει στην αναδιαμόρφωση της εκπαίδευσης των 
επιστημόνων, αφού αναβαθμίζει τη μάθηση σε μια δημιουργική και εποικοδομητική 
διαδικασία, απ’ την οποία απορρέει η γένεση δημιουργικών ιδεών, η διεύρυνση της οπτικής 
τους θέασης, με αποτέλεσμα οι ασκούμενοι να προσδιορίζουν με καινοτόμες προσεγγίσεις 
την επίλυση προβλημάτων, να εμβαθύνουν στην κατανόηση σύνθετων εννοιών, να 
ενσωματώνουν τις γνώσεις τους σε βαθύτερα νοήματα, να εντοπίζουν και να εκφράζουν τα 
τρωτά σημεία και τις ευπάθειες της επιστήμης τους.  

Τα λογοτεχνικά κείμενα δεν έχουν πρωτεύοντα ρόλο την πληροφόρηση. Είναι κείμενα 
με κυρίαρχο το αισθητικό στοιχείο, απευθύνονται κυρίως στη φαντασία αλλά και το 
συναίσθημα του αναγνώστη, τον οποίο μεταφέρουν σε ένα κόσμο μυθοπλασίας και γι’ αυτό 
του προκαλούν περισσότερο το ενδιαφέρον απ’ ότι τα βιβλία γνώσεων (Κωτόπουλος, 2011). 
Δεν αποκλείουν, όμως, και την εμπλοκή στοιχείων γνωστικού και πληροφοριακού 
χαρακτήρα, επιτυγχάνοντας έτσι την επιζητούμενη κοινωνική ενσυναίσθηση. Δύναται να 
συνδυάσουν την απόλαυση της λογοτεχνικής ανάγνωσης και την μετάδοση εξειδικευμένων 
γνώσεων σε απλή και κατανοητή μορφή, με αποτέλεσμα την αποκόμιση πολλαπλών 
ωφελειών. Η κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου της δημιουργικής γραφής επεκτείνει 
το εκπαιδευτικό έργο στην δημόσια σφαίρα προσφέροντας κοινωνικά ευαισθητοποιημένη 
και κριτικά ενημερωμένη εμπειρογνωμοσύνη.  

Στη στοχοθεσία των Πανεπιστημίων που έχουν εντάξει τη δημιουργική γραφή στο 
πρόγραμμά τους επισημαίνεται η σημαντικότητα της διαδικασίας άσκησης στον 
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δημιουργικό λόγο και της ανάπτυξης κριτικής σκέψης μέσα από την ανάγνωση. Μέσω των 
λογοτεχνικών κειμένων ενισχύεται η δημιουργική σκέψη και έκφραση, αποτιμώνται κριτικά 
οι ανάγκες αλλά και οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στην κοινωνία, αναγνωρίζεται η 
αλληλεπίδραση των γνωστικών αντικειμένων. Η Λογοτεχνία δεν αποτελεί μονάχα 
πολιτισμικό κεφάλαιο, αλλά συνιστά μια εντροπική, καταγγελτική και ανατρεπτική δύναμη 
(Culler, 2010). Η εμβάθυνση σε ποικίλα κειμενικά είδη διευρύνει την οπτική εικόνα των 
επιστημόνων. Ο γράφων κατανοεί την αξία της ιστορίας και είναι σε θέση να εμπλέκει τις 
πηγές του, όχι μόνο μέσω των φακών της κριτικής θέασης αυτού που την έγραψε ή την 
αφηγήθηκε, αλλά και μέσα από την οπτική γεγονότων και εμπειριών (Bizzaro, 2005).  

Η δημιουργική γραφή μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αμιγώς ανθρωπιστική τέχνη που 
εξερευνά τη φύση και την κοινωνία, όπως επίσης και ως μια ενστικτώδης λειτουργία στην 
οποία μας οδήγησε η ανάγκη για γνώση και έκφραση (Lai, Lim & Yang 2014). Ταυτίζεται με 
τη δυνατότητα παραγωγής μιας πρωτότυπης γραπτής σύνθεσης ή ανασύνθεσης, η οποία δεν 
περιορίζεται μόνο στην λογοτεχνική γραφή, αλλά μπορεί να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
κειμενικών ειδών (Ramet, 2004). Συνεισφέρει στην προσωπική ανάπτυξη και την 
αυτογνωσία.  

Η δημιουργική γραφή αποτελεί ένα διεπιστημονικό εργαλείο για την εξερεύνηση της 
ανθρώπινης γνώσης και εμπειρίας, την επικοινωνία σε όλους τους πληθυσμούς, την εμπλοκή 
πολλαπλών ακροατηρίων που συνεπαγωγικά οδηγεί στην κατανόηση και κατάκτηση της 
πολυπολιτισμικότητας (Cristian, 1988). Οι επιστήμονες γράφουν για το μέλλον και θα 
αφήσουν ως παρακαταθήκη αποτελέσματα ερευνών, μελέτες, συμπεράσματα. Η 
δημιουργική γραφή δύναται να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της επιστημονικής 
παραπληροφόρησης και συνεισφέρει στη διατήρηση και διάσωση επιστημονικού υλικού 
ορθά καταγεγραμμένου. 

Η εισαγωγή της δημιουργικής γραφής στις Πανεπιστημιακές Σχολές και Τμήματα των 
θετικών σπουδών είναι αναγκαία. Η δημιουργική γραφή αποτελεί ένα καθιερωμένο διεθνώς 
γνωστικό αντικείμενο που οι θεράποντές του οφείλουν να προωθήσουν την καινοτόμο 
οπτική και προσφορά του σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα.  
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Περίληψη 

Η εκπαιδευτική καινοτομία STE(A)M αναδύθηκε ως μια εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία με την  
οποία επιχειρείται  να αρθεί ο διαχωρισμός της διδασκαλίας των επιστημών, αντιμετωπίζοντας τη 
γνώση ολιστικά και καλλιεργώντας τις δημιουργικές δεξιότητες των μαθητών. Στο άρθρο αυτό 
αναδεικνύονται οι εκπαιδευτικές στρατηγικές, μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας της STE(A)M 
εκπαίδευσης και η σύνδεσή τους ώστε να οδηγηθούμε σε ένα πιο αποτελεσματικό σχολείο το οποίο θα 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Εστιάζουμε την ανάλυσή 
μας στην επιστημολογική βάση της STE(A)M εκπαίδευσης, με έμφαση στη διεπιστημονική και 
διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Για την εφαρμογή της προσέγγισης STE(A)M στη διδακτική 
πράξη, προτείνεται η συνδυαστική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης,  
με την πρόταση της  Susan Riley για υλοποίηση της STE(A)M τάξης, της  μεθόδου «Μάθηση σε μικρές 
ομάδες (TBL)» και της εκπαιδευτικής τεχνικής της «Αισθητικής Εμπειρίας» με την υποστήριξη 
προηγμένων τεχνολογιών μάθησης όπως το LAMS.  

Λέξεις κλειδιά: STE(A)M, διεπιστημονικότητα, ανεστραμμένη τάξη, LAMS 

Εισαγωγή 

Η προσέγγιση STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) στην εκπαίδευση 
έχει αρχικά σκοπό τον μετασχηματισμό της παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας 
σε μια μαθητοκεντρική διδασκαλία, όπου η διερευνητική ανακαλυπτική μάθηση, η επίλυση 
προβλήματος και η ενίσχυση της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών στη διερεύνηση και 
οικοδόμηση της γνώσης παίζει κυρίαρχο ρόλο στην εκπαιδευτική διεργασία. Η καινοτομία 
της ολιστικής προσέγγισης της εκπαίδευσης STEM επιχειρεί να φέρει πιο κοντά τους νέους 
με τα πεδία των φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, βιολογία, γεωλογία), της τεχνολογίας, 
της μηχανικής, των μαθηματικών, αλλά και της επιστήμης υπολογιστών ως STEM/CS 
(https://www.ed.gov/stem) για την ανάπτυξη ικανοτήτων που είναι απαραίτητες στην 
σύγχρονη διευρυμένη αγορά εργασίας. Αν και η εμπλοκή των μαθητών με προγράμματα 
STEM αυξάνει το ενδιαφέρον τους για τις παραπάνω επιστήμες, η εμπειρία και η έρευνα 
έχουν δείξει ότι οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχουν το καινοτόμο 
πνεύμα, την αναλυτική και δημιουργική σκέψη αναπτυγμένη σε τέτοιο βαθμό ώστε να 
συμβάλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας τους  (Land, 2013). Η 
αδυναμία  αυτή επιχειρείται να ικανοποιηθεί με την αξιοποίηση των «Τεχνών» (Α) και 
άλλων θεωρητικών επιστημών στην εκπαίδευση STEM. Η νέα αυτή ιδέα οδηγεί στην 
εκπαιδευτική προσέγγιση STE(A)M. 

Η καινοτομία της εκπαιδευτικής προσέγγισης STE(A)M 

Οι παραδοσιακοί κλάδοι STEM επικεντρώνονται σε συγκλίνουσες δεξιότητες, ενώ οι κλάδοι 
των «Τεχνών»  σε αποκλίνουσες. Η έννοια «Τέχνες» και το (A) στο ακρωνύμιο υπερβαίνει 
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την αισθητική (καλές τέχνες) και την ανάγνωση, περιλαμβάνει, επίσης, τη λογοτεχνία, την 
ιστορία, τις κοινωνικές επιστήμες, τη μουσική γι’ αυτό και τοποθετείται αρχικά μέσα σε 
παρένθεση. Οι στόχοι της καινοτομίας STE(A)M είναι η καλύτερη σύνδεση των τεσσάρων 
κλάδων του STEM και η ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης της τέχνης, με την ευρύτερη έννοια 
του όρου, στο σχεδιασμό της σχολικής εκπαίδευσης, με κατάλληλες προσαρμογές του 
Προγράμματος Σπουδών και του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα. Η σύνδεση των 
θετικών με τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες παράγει ένα μοναδικό σύνολο 
δεξιοτήτων που καλλιεργεί ταυτόχρονα τη συγκλίνουσα και την αποκλίνουσα σκέψη. Η 
προσέγγιση STE(A)M προετοιμάζει τους μαθητές για τη ζωή, ανεξάρτητα από το επάγγελμα 
που επιλέγουν να ακολουθήσουν. Τους διδάσκει πώς να σκέφτονται κριτικά και πώς να 
απαντούν σε ερωτήματα και να λύνουν προβλήματα – καλλιεργώντας δεξιότητες που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής. Η υιοθέτηση της προσέγγισης 
STE(A)M στην εκπαίδευση αναπτύσσει και καλλιεργεί καλύτερα τις δεξιότητες του 21ου 
αιώνα, όπως κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία, επικοινωνία, ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα, πρωτοβουλία, οργανωτική ικανότητα, ενσυναίσθηση, επίλυση 
προβλημάτων, ψηφιακό και τεχνολογικό αλφαβητισμό. 

Το πλαίσιο της εκπαιδευτικής προσέγγισης STE(A)M  

Στην εκπαιδευτική προσέγγιση STEM οι τέσσερις επιστημονικοί τομείς-κλάδοι 
αντιμετωπίζονται και εξετάζονται με ενιαίο τρόπο, όπως υπάρχουν στον φυσικό κόσμο, ο 
ένας αναπόσπαστο μέρος του άλλου. Η ολιστική προσέγγιση των τομέων της γνώσης 
ανταποκρίνεται στην πολύπλευρη κοινωνική πραγματικότητα, στις συμπεριφορές και τις 
εμπειρίες του μαθητή (CIDREE, 1999). Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι η ενιαία προσέγγιση 
ακόμη και καθαρά επιστημονικών προβλημάτων μέσω της δημιουργίας δεσμών μεταξύ 
θετικών και ανθρωπιστικών ερευνητικών τομέων οδηγεί στην καλύτερη αντιμετώπισή τους, 
ενώ οι άνθρωποι που είναι σε θέση να κάνουν τέτοια άλματα χαρακτηρίζονται συχνότερα 
ως δημιουργικοί (Henriksen, 2014). Η εκπαιδευτική προσέγγιση STE(A)M έρχεται να 
συνδέσει τα πεδία των Ανθρωπιστικών και Θετικών επιστημών με την Τέχνη ως συνδετικό 
κρίκο, δημιουργώντας μαθησιακές εμπειρίες που συνδέονται με την καθημερινή ζωή και 
καλλιεργούν τη δημιουργική σκέψη των μαθητών (Catchen, 2013; Daugherty, 2013). Η 
σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της διερεύνησης θεμάτων που προσφέρονται για την 
ανάπτυξη διεπιστημονικών και διαθεματικών σχεδίων εργασίας (Yakman & Lee, 2012). Η 
βασική ιδέα είναι να αφαιρεθούν τα παραδοσιακά όρια στη διδασκαλία των επιμέρους 
μεμονωμένων διδακτικών αντικειμένων (μαθημάτων), η ιστορική ταξινόμηση της μάθησης 
που επινοήθηκε από τον Charles Eliot και την Αμερικανική Εθνική Εκπαιδευτική Ένωση 
(U.S. National Educational Association) στο τέλος του 19ου αιώνα, και να διδαχθούν 
ολιστικά ως ένα (Morrison & Bartlett, 2009; White, 2014).  
Ένα βασικό στοιχείο για την επιτυχία της εκπαίδευσης STE(A)M είναι η χρήση κατάλληλων 
στρατηγικών, μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας. Η εκπαίδευση STE(A)M είναι μια 
μαθητοκεντρική προσέγγιση με έμφαση στην ενσωμάτωση στη διδασκαλία πραγματικών 
προβλημάτων. Ο μαθητής αναλαμβάνει δράση, εργάζεται ατομικά ή σε ομάδες, λαμβάνει 
αποφάσεις σύμφωνα με τις αρχές της ενεργού και συνεργατικής μάθησης με καινοτόμο και 
δημιουργική προοπτική. Ο ίδιος ο μαθητής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη μαθησιακή 
διαδικασία και διεξάγει σε βάθος έρευνα, επιλύει ένα πρόβλημα ή διερευνά μια ιδέα, μέσω 
διεπιστημονικών και διαθεματικών προγραμμάτων. Οι παραπάνω στρατηγικές 
διδασκαλίας στοχεύουν σε ένα διαφορετικό τύπο σχολείου, ελκυστικό, με επίκεντρο το 
μαθητή, δημιουργικό, βιωματικό και αποτελεσματικό, το οποίο καλλιεργεί τον ενθουσιασμό 
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των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη φυσική κλίση τους για τη μάθηση και 
την ανάπτυξη. Η ολιστική και διερευνητική STE(A)M εκπαίδευση παρέχει ένα εκπαιδευτικό 
πλαίσιο το οποίο μπορεί να αναζωογονήσει τη διαδικασία διδασκαλίας, ενισχύοντας το 
κίνητρο των εκπαιδευομένων, παρέχοντας ευκαιρίες για αυτο-έκφραση, αυξανόμενη 
απόδοση και συνεργατικές σχέσεις επιδιωκόμενες από τη  νέα γενιά (Land, 2013). 

Η έρευνα των Zambon & Lempinen (2011) επιβεβαιώνει ότι οι μαθητές όταν εργάζονται 
ομαδικά και εμπλέκονται με μεθόδους ανακαλυπτικής μάθησης και τεχνικές επίλυσης 
προβλημάτων γίνονται ενθουσιώδεις, συμμετέχουν με ενδιαφέρον στη μαθησιακή 
διαδικασία, δεσμεύονται στις ομαδικές εργασίες και έχουν υψηλότερες επιδόσεις. Όταν 
συμμετέχουν στην επίλυση ενός προβλήματος ή στην διερεύνηση ενός ερωτήματος που έχει 
νόημα για τους ίδιους, εμφανίζουν αυξημένη αφοσίωση, ικανοποίηση και απολαμβάνουν 
τη συμμετοχή τους στις εργασίες της τάξης (Havice, 2009). Με την προσέγγιση STE(A)M η 
εκπαίδευση γίνεται περισσότερο αυτόνομη, συλλογική, δημιουργική, ενισχύει τη κριτική 
σκέψη, την εξερεύνηση κοινωνικών θεμάτων, την ανάπτυξη λύσεων σε πραγματικά 
προβλήματα, τη συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, προσφέρει 
ευκαιρίες επιτυχίας για όλους τους μαθησιακούς τύπους, δημιουργεί ειδικά ένα θετικό 
πλαίσιο υποστήριξης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επειδή ενθαρρύνεται η 
διαφοροποιημένη διδασκαλία, η ατομική έκφραση και η υποστήριξη των μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες. Η προσέγγιση STE(A)M βοηθά επίσης τους μαθητές να 
συνειδητοποιήσουν την ιστορική εξέλιξη των επιτευγμάτων και την κοινωνική, οικονομική 
και πολιτιστική τους επιρροή (Yakman & Lee, 2012). 

Ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται τα μαθήματα έχ  ει μεγάλη επίδραση στη στάση των 
μαθητών απέναντί τους και στο κίνητρό τους να δεσμευτούν στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και, κατά συνέπεια, στην απόδοση και την επίτευξη των στόχων τους. 

Η μάθηση με βάση την έρευνα (Inquiry based Learning) και η μάθηση βάσει 
προβλημάτων (Problem Based learning) είναι οι κύριες στρατηγικές διδασκαλίας οι οποίες 
προτείνονται να χρησιμοποιούνται σε μια τάξη STE(A)M. Και οι δύο έχουν ως αποτέλεσμα 
την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.  

Η μάθηση με βάση την έρευνα είναι μια προσέγγιση που δίνει έμφαση στην παρατήρηση, 
τον πειραματισμό και την καθοδήγηση του παιδιού από τον εκπαιδευτικό για να αναπτύξει 
μόνο του  γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές (European Commission, 2007). Οι μαθητές 
έχουν ευκαιρίες να εντοπίσουν και διερευνήσουν ένα πρόβλημα, να εξερευνήσουν πιθανές 
εναλλακτικές λύσεις, να κάνουν παρατηρήσεις, να υποβάλουν ερωτήσεις, να εξηγήσουν και 
ερμηνεύσουν με επιχειρήματα τα φαινόμενα που εξετάζονται, να σκεφτούν δημιουργικά και 
να χρησιμοποιήσουν τη διαίσθηση τους για να επεξεργαστούν έννοιες και διαδικασίες. Η 
μάθηση με βάση την έρευνα είναι μια προσέγγιση που δίνει έμφαση στο ρόλο του μαθητή – 
ερευνητή στη μαθησιακή διαδικασία, ο οποίος αντί να απομνημονεύει γεγονότα και υλικό, 
δημιουργεί γνώση μέσω εξερεύνησης, εμπειρίας και συζήτησης (https://s.si.edu/3c5lDes).  
Στη μάθηση με βάση το πρόβλημα ο μαθητής θέτει το πρόβλημα και μελετά τις δυσκολίες 
του, διατυπώνει υποθέσεις για τη λύση του, ελέγχει τις υποθέσεις, επιλύει το πρόβλημα και 
χρησιμοποιεί τις λύσεις σε άλλα προβλήματα. 

Η επιστημολογική βάση της εκπαιδευτικής προσέγγισης STE(A)M 

Στο χώρο της εκπαίδευσης και σε αντιστοιχία με τις διαφορετικές μορφές επιστημολογικής 
ταξινόμησης της γνώσης (μορφές έρευνας, οργάνωσης και έκθεσης της γνώσης) έχουν 
αναπτυχθεί τρεις κύριες μορφές προγραμμάτων σπουδών. Τα Προγράμματα Διακριτών 
Μαθημάτων (discipline-based curriculum), τα Διεπιστημονικά Προγράμματα 
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(interdisciplinary curriculum) και τα Υπερ-κλαδικά Προγράμματα (transdisciplinary 
curriculum). Στα πρώτα η διδασκαλία κάθε μαθήματος γίνεται ανεξάρτητα, σε ξεχωριστή 
ώρα και με συγκεκριμένο εγχειρίδιο, χωρίς συστηματική και εκτενή προσπάθεια 
συνεργασίας των διακριτών μαθημάτων, ούτε στα επίπεδα του αναλυτικού και του 
ωρολογίου προγράμματος, ούτε και στο επίπεδο της διδασκαλίας. Επειδή ο 
κατακερματισμός της σχολικής γνώσης σε διακριτά μαθήματα (discipline-based curriculum) 
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην κατανόηση και στα κίνητρα μάθησης των μαθητών 
και στις δυνατότητες μεταφοράς της γνώσης (Ματσαγγούρας, 2003), προέκυψε η ανάγκη 
ανάπτυξης Προγραμμάτων Σπουδών που επιδιώκουν συνδέσεις και συμπράξεις μεταξύ των 
διακριτών μαθημάτων (Boon & Van Baalen, 2019). Έτσι, μπορεί ένα θέμα να εξεταστεί 
παράλληλα από διαφορετικές επιστήμες η κάθε μία διατηρώντας την αυτονομία της 
(multidisciplinary curriculum). Ως παράδειγμα αναφέρουμε το θέμα «Ευρωπαϊκή Ένωση» 
το οποίο μελετάται διαδοχικά από ιστορική, οικονομική, γεωγραφική, πολιτιστική άποψη 
στο πλαίσιο των αντίστοιχων μαθημάτων, στη δική τους διδακτική ώρα και με τη δική τους 
προβληματική (Ματσαγγούρας, 2003). Ένα μάθημα επίσης, μπορεί να εξεταστεί με την 
εννοιολογική υποδομή ενός άλλου, όπως π.χ. τα Μαθηματικά ή η Φυσική της Μουσικής 
(cross disciplinary curriculum).  

Η εκπαιδευτική προσέγγιση STE(A)M υιοθετεί τη διεπιστημονική (interdisciplinary) και 
τη διαθεματική (transdisciplinary) προσέγγιση της γνώσης και σε αυτές θα εστιάσουμε στη 
συνέχεια τo ενδιαφέρον μας.  

Στη διεπιστημονική προσέγγιση (interdisciplinary approach), ένα θέμα εξετάζεται από 
πολλές οπτικές γωνίες για να γίνει κατανοητό στην ολότητά του με τη συμβολή διαφόρων 
μαθημάτων και γνωστικών τομέων και ταυτόχρονα αναδεικνύεται η σχέση του με την 
καθημερινή ζωή (Lawton et. al, 2000). Η διεπιστημονικότητα διατηρεί τις διαχωριστικές 
γραμμές μεταξύ των μαθημάτων, αλλά γίνονται προσπάθειες με διάφορους τρόπους να 
συσχετιστεί το περιεχόμενό τους προκειμένου να αποκατασταθεί η εσωτερική ενότητα της 
γνώσης και η ολιστική άποψη του κόσμου. Το μάθημα στο οποίο ανήκει το εξεταζόμενο 
θέμα διατηρεί τη φυσιογνωμία του και δεν υπόκειται σε κάποια εσωτερική αναδιάταξη, 
αλλά εμπλουτίζει το περιεχόμενο του και τις διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων του  
με δάνεια στοιχεία από άλλους κλάδους (inter-disciplinary enrichment). Η σύνδεση των 
γνωστικών αντικειμένων γίνεται με την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών μέσω 
διερευνητικών πρακτικών με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού κυρίως μέσω της μελέτης 
πραγματικών καταστάσεων που συνδέονται με τις εμπειρίες τους, με αποτέλεσμα να 
αυξάνουν τα κίνητρά τους και ο βαθμός κατανόησης και το ενδιαφέρον για τη μαθησιακή 
διαδικασία. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής προσέγγισης STE(A)M ως παραδείγματα 
αναφέρουμε τη διδασκαλία της έννοιας «νερό» που μπορεί να διδαχθεί διεπιστημονικά, με 
αναφορά σε διάφορες επιστήμες όπως η Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Μηχανική, λογοτεχνία 
κ.λπ. Επίσης, την έννοια «δεδομένα» που μπορεί να διδαχθεί μέσω των Μαθηματικών και 
των Τεχνών. Τα μαθηματικά εισάγουν δεξιότητες που σχετίζονται με τη συλλογή δεδομένων 
και τα διαγράμματα, ενώ η τέχνη δεξιότητες σχετικά με τον οπτικό γραμματισμό (visual 
literacy) μέσω της χρήσης χρώματος και εικονιδίων για την οπτικοποίηση των δεδομένων.  

Η διαθεματικότητα αποτελεί αρχή οργάνωσης του αναλυτικού προγράμματος και της 
διδασκαλίας, σύμφωνα με την οποία καταλύεται η κατάτμηση της σχολικής γνώσης σε 
διακριτά και ανεξαρτήτως διδασκόμενα μαθήματα και αντιμετωπίζει τη γνώση ως μια 
ενιαία οντότητα, η οποία συνήθως προσεγγίζεται μέσω της διερεύνησης θεμάτων, 
ζητημάτων και προβληματικών καταστάσεων, που προέκυψαν επίσης, από το ενδιαφέρον 
των ίδιων των μαθητών (Chelmis & Matsagouras, 2002). Με τη διαθεματική προσέγγιση 
(transdisciplinary approach), ένα θέμα διερευνάται πολύπλευρα,  πολλά επιστημονικά πεδία 
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συνδέονται μεταξύ τους, έτσι ώστε εκτός από συγκεκριμένες γνώσεις, ο μαθητής να μπορεί 
να κατανοήσει τη «συνομιλία» της επιστήμης και τη συμβολή της σε όλες τις πτυχές της 
καθημερινής ζωής (Ματσαγούρας, 2002). Το περιεχόμενο της διδασκαλίας δεν αφορά 
ξεχωριστά μαθήματα που πραγματοποιούνται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές το καθένα, 
αλλά μαθησιακές καταστάσεις που προσεγγίζουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας ως κάτι 
ενοποιημένο και αδιαίρετο, χωρίς δεσμεύσεις από τους επιστημονικούς κλάδους. Η βασική 
διαφορά των διεπιστημονικών συμπράξεων από τις διαθεματικές είναι ότι με τις πρώτες 
προωθείται  καλύτερα το περιεχόμενο των συγκεκριμενών κλάδων, πάντα μέσα στη δική 
τους λογική και πρακτική, ενώ οι διαθεματικές συμπράξεις γίνονται για να μελετηθεί το 
θέμα σφαιρικότερα και πληρέστερα, χωρίς έγνοια για κάλυψη συγκεκριμένης διδακτέας 
ύλης. Στη διαθεματική προσέγγιση η μάθηση οργανώνεται γύρω από θέματα προσωπικού ή 
κοινωνικού ενδιαφέροντος και το αντικείμενο της γνώσης μπορεί να είναι μια διαθεματική 
έννοια όπως: χώρος, χρόνος, άτομο, ομάδα, ομοιότητα, διαφορά, συνέχεια, αλλαγή, 
αλληλεπίδραση, σύστημα. Η διδασκαλία περιλαμβάνει συγκρίσεις και αντιπαραθέσεις 
εννοιών, γενικεύσεων, δεξιοτήτων, θεμάτων και επιστημονικών κλάδων και αναζητούνται 
ομοιότητες, διαφορές, συσχετίσεις, αναλογίες, κοινοί τόποι, κοινά μοτίβα, γενικές αρχές που 
ισχύουν σε όλες τις εμπλεκόμενες επιστήμες (Θεοφιλίδης, 2010. Χρυσαφίδης, 2011).  Για 
παράδειγμα το «σύστημα» ως βασική επιστημονική έννοια υπάρχει σε πολλές επιστήμες, στη 
Βιολογία, τη Γεωλογία, τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες, στην Κοινωνιολογία, στην 
Εκπαίδευση κ.λπ. Το σύστημα, επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για τη 
διδασκαλία των μαθητών σε βαθύτερο επίπεδο για την αλληλεξάρτηση και τη σημασία των 
συστημάτων, ως ιδέα για την πραγματοποίηση των κατάλληλων επεκτάσεων και 
διασυνδέσεων των διαφορετικών επιστημονικών γνώσεων. 

Σύμφωνα με την Morrison (2006), οι μαθητές μέσω της εκπαιδευτικής προσέγγισης STEM 
γίνονται: α) ικανοί λύτες προβλημάτων  – με το να είναι σε θέση να καθορίσουν τις ερωτήσεις 
και τα προβλήματα, να σχεδιάσουν έρευνες για τη συλλογή και οργάνωση δεδομένων, την 
εξαγωγή συμπερασμάτων, και στη συνέχεια να εφαρμόζουν τα συμπεράσματα σε νέες 
καταστάσεις β) καινοτόμοι  – χρησιμοποιούν δημιουργικά τις έννοιες και αρχές των Φυσικών 
Επιστημών, των Μαθηματικών, της Μηχανικής και της Τεχνολογίας  για να διεξάγουν 
ανεξάρτητη και πρωτότυπη έρευνα» (Gilman, 1898), γ) εφευρετικοί – ερευνητές  – μπορούν να 
αναγνωρίζουν τις ανάγκες του κόσμου, να σχεδιάζουν δημιουργικά και να εφαρμόζουν 
νέες λύσεις σε προβλήματα ή απαντήσεις σε ερωτήματα, δ) αυτοδύναμοι – είναι σε θέση να 
παίρνουν πρωτοβουλίες και να θέτουν εσωτερικά κίνητρα για να προσδιορίζουν μια 
ατζέντα δράσης μέσα σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια, ε) λογικοί στοχαστές – είναι σε θέση 
να εφαρμόζουν λογικές διαδικασίες σκέψης των Επιστημών, των Μαθηματικών, και του 
Τεχνολογικού σχεδιασμού για την καινοτομία και την εφεύρεση.   

Η εφαρμογή της εκπαιδευτικής προσέγγισης STEAM στη διδακτική πράξη 

Για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής προσέγγισης STE(A)M στη διδακτική πράξη 
προτείνεται (Εικόνα 1) η αξιοποίηση του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης σε συνδυασμό 
με την πρόταση των έξι (6) βημάτων της  Susan Riley για υλοποίηση της STEAM τάξης, της 
μεθόδου συνεργατικής μάθησης σε μικρές ομάδες (Teams Based Learning, TBL) και της 
εκπαιδευτικής τεχνικής της αισθητικής εμπειρίας για την αξιοποίηση έργων τέχνης με την 
υποστήριξη προηγμένων τεχνολογιών μάθησης όπως το LAMS. Το μοντέλο της 
ανεστραμμένης τάξη μας διευκολύνει στην παράδοση βασικών θεωρητικών προ 
απαιτούμενων γνώσεων ή νέων εννοιών, ενώ με την παράλληλη εφαρμογή διαμορφωτικής 
αξιολόγησης δίνεται η δυνατότητα επανασχεδιασμού και διαφοροποιημένης προσέγγισης 
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για τη διερεύνηση ενός προβλήματος ή την απάντηση ενός ερωτήματος με τη διάθεση 
περισσότερου χρόνου (λόγω της μεταφοράς της διδασκαλίας της θεωρίας στο σπίτι, κυρίως 
μέσω διαδρστικών βίντεο) για συνεργασία σε ομάδες κατά την εφαρμογή μέσα στην τάξη. 

 

 
Εικόνα 1. Πλαίσιο υλοποίησης STE(A)M στη διδακτική πράξη 

Σύνθεση εικόνας με προσαρμογή από: https://artsintegration.com/2016/02/25/6-steps-to-creating-a-steam-
centered-classroom & https://docs.lamsfoundation.org/tbl/tbl-process 

 
Η Riley (2016) προτείνει ένα πλαίσιο εφαρμογής έξι (6) βημάτων για τη δημιουργία μιας 

τάξης με την προσέγγιση STE(A)M ανεξάρτητα από τον τομέα διδασκαλίας. Τα έξι (6) 
προτεινόμενα βήματα είναι: 1) εστίαση, 2) λεπτομέρεια, 3) ανακάλυψη, 4) εφαρμογή, 5) 
παρουσίαση και 6) σύνδεση. Σε κάθε βήμα, οι εκπαιδευτικοί διευκολύνουν τους μαθητές,  
για να αντιμετωπίσουν το κεντρικό πρόβλημα ή το βασικό ερώτημα που έχει τεθεί στο 
πρώτο βήμα ως προς το περιεχόμενο όσο και για τις τεχνικές προδιαγραφές. Για τη 
διευκόλυνση της συνεργασίας επιλέγεται και προτείνεται η μέθοδος διδασκαλίας  Teams 
Based Learning (TBL) και για την αξιοποίηση της Τέχνης η εκπαιδευτική τεχνική της 
«Αισθητικής Εμπειρίας» (Aesthetic Experience).  
Η μάθηση σε μικρές ομάδες (TBL) είναι  μια δομημένη διαδικασία για την ενίσχυση της 
εμπλοκής των μαθητών και της ποιότητας της μάθησης. Με μία συγκεκριμένη ακολουθία 
ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων και κατάλληλη ανατροφοδότηση για την 
προσέλκυση και παρακίνηση των μαθητών,  οι οποίοι όλο και περισσότερο λογοδοτούν για 
την προετοιμασία και τη συμβολή τους στη συζήτηση στην πορεία ανακάλυψης και 
οικοδόμησης της γνώσης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. 

Η συμβολή της αισθητικής εμπειρίας στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης κατά την  
εκπαιδευτική διαδικασία αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας για αρκετούς επιστήμονες, κυρίως 
στους τομείς της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής. Για να γίνει συστηματική η εξερεύνηση 
κάθε έργου τέχνης, εφαρμόζεται μια τεχνική τεσσάρων φάσεων (1η Φάση: Χρόνος για 
παρατήρηση, 2η Φάση: Ανοικτή και περιπετειώδης παρατήρηση, 3η Φάση: Αναλυτική και βαθύτερη 
παρατήρηση, 4η Φάση: Ανασκόπηση της διεργασίας), η οποία προτάθηκε από τον Perkins (1994) 
στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Υποστηρίζει ότι η επαφή μας με έργα τέχνης αισθητικής 
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αξίας δημιουργεί πολλά κίνητρα για να σκεφτούμε κριτικά, καθώς είναι γεμάτα νοήματα 
και επιδέχονται πολλαπλές ερμηνείες. 

Ειδικότερα τα βήματα τα οποία προτείνονται είναι τα εξής:  
 
1. Εστίαση 
Στο πρώτο βήμα μια ουσιαστική «ερώτηση» για απάντηση ή «ένα πρόβλημα» προς επίλυση. 
Είναι σημαντικό να έχουμε σαφή εστίαση τόσο στον τρόπο με τον οποίο αυτή η ερώτηση είτε 
το πρόβλημα σχετίζεται με το STEM και τις περιοχές περιεχομένου των Τεχνών (ή άλλων 
Επιστημών) που έχουμε επιλέξει. 
 
2. Λεπτομέρεια 
Κατά τη φάση της λεπτομέρειας, αναζητούμε τα στοιχεία που συμβάλλουν στο πρόβλημα ή 
στην ερώτηση. Οι μαθητές μελετούν στο σπίτι (ανεστραμμένη τάξη) υλικό για το θεωρητικό 
πλαίσιο που απαιτείται για την επίλυση του προβλήματος ή την απάντηση του ερωτήματος 
με κατάλληλο υλικό (π.χ. διαδραστικά video κ.α.).  Όταν παρατηρούν τους συσχετισμούς με 
άλλους τομείς ή γιατί υπάρχει το πρόβλημα, αρχίζουν να ανακαλύπτουν ελλείψεις τους σε  
βασικές πληροφορίες, δεξιότητες ή διαδικασίες, αναγκαίες για να αντιμετωπίσουν τέτοιες 
ερωτήσεις ή προβλήματα. Σε αυτό το στάδιο μπορεί  να γίνει και αξιοποίηση έργων τέχνης. 
Συγκεκριμένα, με την τεχνική του Perkins  ο εκπαιδευτικός παρέχει στους μαθητές οδηγίες 
που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και τον κριτικό τρόπο 
σκέψης τους, αρχίζοντας με την 1η φάση. (Ώρα για παρατήρηση).  

Οι μαθητές, αφού μελετήσουν τα προτεινόμενα προπαρασκευαστικά εκπαιδευτικά υλικά, 
πριν ξεκινήσει ένα μάθημα στην τάξη, συμμετέχουν σε μια «Διαδικασία Διασφάλισης 
Ετοιμότητας» (RAP). Συγκεκριμένα, οι μαθητές αρχικά ολοκληρώνουν ένα Ατομικό Τεστ 
Ετοιμότητας (individual Readiness Assurance Test,  iRAT) το οποίο αποτελείται από 5 έως 
20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Με αυτό αυτο-αξιολογούν το βαθμό κατανόησης  των 
βασικών εννοιών  που μελέτησαν πριν από το μάθημα στην τάξη και παράλληλα ο 
εκπαιδευτικός εκτιμά την ετοιμότητα κάθε μαθητή. Σε αυτό το τεστ δεν δίνεται 
ανατροφοδότηση ή βαθμολογία. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές δεν ενημερώνονται εάν η 
απάντηση που έχουν επιλέξει είναι σωστή ή λανθασμένη. Αφού υποβάλουν τις ατομικές 
απαντήσεις τους,  θα ακολουθήσει το ίδιο τεστ σε επίπεδο μικρών ομάδων (teams Readiness 
Assurance Test, tRAT) στο επόμενο βήμα. 
 
3. Ανακάλυψη 
Η ανακάλυψη αφορά αποκλειστικά την ενεργό έρευνα και τη σκόπιμη διδασκαλία. Σε αυτό 
το βήμα (βήμα 3 - σχήμα 1), οι μαθητές μέσα στην τάξη ερευνούν τρέχουσες λύσεις, καθώς 
και τι δεν λειτουργεί με βάση τις ήδη υπάρχουσες λύσεις. Αρχικά οι μαθητές καλούνται να 
πραγματοποιήσουν μια ομαδική δραστηριότητα, εξερευνώντας ό,τι γνωρίζουν από τις 
απαραίτητες γνώσεις και τι έχουν μάθει από τη μελέτη νέων εννοιών, συμμετέχοντας άμεσα 
και ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία 
που κανόνα είναι παθητικοί παραλήπτες της νέας γνώσης, καλούνται να απαντήσουν 
ομαδικά στο ίδιο σύνολο ερωτήσεων του ατομικού τεστ (συνεργαζόμενοι και μαθαίνοντας ο 
ένας από τον άλλον) ως μικρή ομάδα .  Για την απάντηση του tRAT (Team Readiness 
Assurance Test) οι μαθητές επιλέγουν συνεργατικά την απάντηση κάθε  ερώτησης. Στις πιο 
δύσκολες ερωτήσεις, όπου είτε  δεν υπάρχει συμφωνία είτε θα διαπιστώσουν ότι 
προηγουμένως έδωσαν λανθασμένη απάντηση, θα συζητήσουν – διαπραγματευτούν για την 
εύρεση της λύσης – σωστής απάντησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τόσο οι ατομικές 
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βαθμολογίες όσο και οι βαθμολογίες της ομάδας λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση 
των μαθητών.  

Ο εκπαιδευτικός, μπορεί  να χρησιμοποιήσει αυτό το στάδιο για να αναλύσει τα κενά 
που μπορεί να έχουν οι μαθητές, μια δεξιότητα ή μια διαδικασία που απαιτείται στη 
συνέχεια στις δραστηριότητες εφαρμογής και ίσως δεν έχει καλλιεργηθεί επαρκώς από την 
μέχρι τώρα διεργασία. 
 
4. Εφαρμογή 
Αφού οι μαθητές έχουν εμπλακεί σε βάθος με ένα πρόβλημα ή ερώτηση και έχουν αναλύσει 
τις τρέχουσες λύσεις, καθώς και ό, τι χρειάζεται ακόμη, μπορούν να αρχίσουν να 
δημιουργούν τη δική τους λύση ή σύνθεση για το πρόβλημα. Σε αυτό το βήμα, οι ομάδες 
εργάζονται σε ένα σημαντικό πρόβλημα που απαιτεί να κάνουν μια σημαντική επιλογή. 
Όλες οι ομάδες εργάζονται για το ίδιο πρόβλημα (από διαφορετικές πλευρές με άλλες 
τεχνικές ή σε επί μέρους θέματα)  και μετά συζητούν στην ολομέλεια τις προτεινόμενες 
λύσεις.  Αυτή η δομή απαιτεί από τις ομάδες να διατυπώσουν τη σκέψη τους και δίνει στις 
ομάδες την ευκαιρία να αξιολογήσουν τη δική τους συλλογιστική, όταν αντιμετωπίζουν 
διαφορετικές αποφάσεις που μπορεί να έχουν λάβει άλλες ομάδες.  Μία ή περισσότερες 
ομάδες θα μπορούσαν να εργαστούν με την αισθητική εμπειρία. Η τεχνική του Perkins 
συνεχίζεται με τη 2η φάση: Ευρεία και περιπετειώδης παρατήρηση, η 3η φάση: Λεπτομερής 
και σε βάθος παρατήρηση και η 4η φάση: Διαδικασία επισκόπησης. Εδώ χρησιμοποιούν τις 
δεξιότητες, τις διαδικασίες και τις γνώσεις που ανακάλυψαν ή  διδάχθηκαν στο στάδιο της 
ανακάλυψης και τις αξιοποιούν στην εργασία τους. 
 
5. Παρουσίαση 
Αφού οι μαθητές δημιουργήσουν τη λύση ή τη σύνθεσή τους, στη συνέχεια μπορεί να τη 
μοιραστούν με τους συμμαθητές τους στην ολομέλεια. Είναι σημαντικό το έργο να 
παρουσιαστεί για ανατροφοδότηση, αλλά και ως τρόπος έκφρασης με βάση την οπτική ενός 
μαθητή σχετικά με την ερώτηση ή το πρόβλημα. Η αξιολόγηση από ομότιμους είναι ένα 
σημαντικό μέρος της ομαδικής μάθησης σε αυτό το στάδιο. Είναι απαραίτητο να 
αισθάνονται οι μαθητές αλληλοσεβασμό για τη γνώμη – κρίση των συμμαθητών τους.  Οι 
αξιολογήσεις των μελών της ομάδας, μπορούν να  χρησιμοποιούνται ως πολλαπλασιαστής 
για τον τελικό ατομικό βαθμό των μαθητών. Δηλαδή, εάν ένα μέλος της ομάδας συνεισφέρει 
σημαντικά σε ομαδικές δραστηριότητες ενισχύει την τελική του βαθμολογία. Αυτή είναι 
επίσης μια σημαντική ευκαιρία για τη διευκόλυνση των σχολίων και τη βοήθεια των 
μαθητών να μάθουν πώς να δίνουν και να λαμβάνουν πληροφορίες. 
 
6. Σύνδεση 
Το βήμα είναι αυτό που κλείνει τον κύκλο. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 
συλλογιστούν-αναστοχαστούν τα σχόλια που μοιράστηκαν και τη δική τους διαδικασία και 
τις δεξιότητες που απέκτησαν.  Με βάση αυτόν τον προβληματισμό, αφού ο εκπαιδευτικός 
συνοψίζει το θέμα της ενότητας οι μαθητές είναι σε θέση να αναθεωρήσουν τη δουλειά τους 
όπως απαιτείται και να παράγουν μια ακόμη καλύτερη λύση. 
  

Συμπεράσματα 

Η εκπαιδευτική προσέγγιση STE(A)M αποτελεί μία νέα προς διερεύνηση πρόταση για το 
σχολείο του μέλλοντος. Έχει σκοπό την καλύτερη προετοιμασία για τη ζωή και τα 
επαγγέλματα του μέλλοντος υποστηρίζοντας τους μαθητές να αναπτύσσουν  ικανότητες 
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απαραίτητες σε ένα κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Αν και είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι 
βασικές ικανότητες που αναπτύσσει η προσέγγιση STEM είναι κρίσιμες για την επιτυχία 
στις περισσότερες από τις τεχνικές, μηχανικές και ακόμη και διευθυντικές εργασίες, αρκετές 
μελέτες έχουν δείξει ότι χωρίς τις «Τέχνες» είναι αδύνατον για τους μαθητές να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Δεδομένου ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης και 
τα μαθησιακά αποτελέσματα αποτελούν το θεμέλιο της μελλοντικής κοινωνίας, τέτοιες 
προτάσεις υποστηρίζουν  τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών ως προς τις αλλαγές που 
απαιτούνται στις τάξεις του σημερινού σχολείου. 

Η εκπαιδευτική προσέγγιση STE(A)M ενσωματώνει τα κύρια στοιχεία της 
κονστρουκτιβιστικής μάθησης, στην οποία η εστίαση γίνεται στην ενίσχυση της 
αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας των μαθητών.  Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως οδηγός 
για τη ανακάλυψη και οικοδόμηση της γνώσης από τους μαθητές. Οι μαθητές μέσα από το 
διάλογο που αναπτύσσεται στις μικρές ομάδες μπορούν να ανακαλύπτουν ασυνέπειες 
μεταξύ προκαταλήψεων και νέων εμπειριών που τους παρέχουν τη βάση για αλλαγή 
στάσεων. Η εστίαση σε αυθεντικά προβλήματα προκαλεί μεγαλύτερη ομαδική 
αλληλεπίδραση και προωθεί τη μάθηση. Η κατάλληλη επιλογή προβλημάτων ή ερωτημάτων 
στα οποία θα εργαστούν οι μαθητές διευκολύνει στην αποκάλυψη παρανοήσεων των 
μαθητών. Ο συνδυασμός της προσέγγισης STE(A)M με το μοντέλο της ανεστραμμένης 
τάξης, τη μέθοδο TBL και την αισθητική εμπειρία είναι συνεπής με όλα αυτά τα στοιχεία. Ο 
εκπαιδευτικός καθορίζει τους μαθησιακούς στόχους και επιλέγει τα προβλήματα ή 
ερωτήματα στα οποία θα επικεντρωθούν οι μαθητές, αλλά στη συνέχεια ενεργεί ως οδηγός, 
ενώ οι ομάδες εργάζονται για την επίλυση του προβλήματος ή την απάντηση του 
ερωτήματος. Η συνεχή αλληλεπίδραση και συζήτηση των μελών των μικρών ομάδων 
(ιδιαίτερα όπου υπάρχει γνωστική σύγκρουση) και της ολομέλειας βοηθά την ανάπτυξη 
δημιουργικής και κριτικής σκέψης μέσα από τη σύγκριση των απόψεων τους  με αυτές των 
άλλων μελών της ομάδας και του εκπαιδευτικού. 
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Περίληψη 

Η εξοικείωση των παιδιών με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί με καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις που ενισχύουν τη διεπιστημονική 
προσέγγιση μέσα από έναν ελκυστικό τρόπο διδασκαλίας, με εφαρμογή σε πραγματικά προβλήματα. 
Αποτέλεσμα της διαπίστωσης αυτής αποτελεί η κατασκευή ενός νέου εκπαιδευτικού ρομπότ που 
σχεδιάστηκε για την υλοποίηση ανοιχτού τύπου και ευέλικτων σχεδιαστικά δραστηριοτήτων. Μία από 
αυτές περιγράφεται στην παρούσα εργασία μαζί με τα πρώτα αποτελέσματα της πιλοτικής της 
εφαρμογής, όπου το ρομπότ ενημερώνει και ευαισθητοποιεί μαθητές Δημοτικού για το ζήτημα της 
κλιματικής αλλαγής υποδυόμενο ταξιδιώτη  από το μέλλον που μεταφέρει σημαντικά μηνύματα. 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικό ρομπότ, κλιματική αλλαγή, ενσυναίσθηση, ανοιχτός κώδικας. 
 
 
Εισαγωγή 

Η Δράση για το Κλίμα αποτελεί έναν από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNESCO/UNEP, 2011). Η κλιματική αλλαγή και οι 
μελλοντικές επιπτώσεις της για τους ανθρώπους απασχολεί έντονα την πλειοψηφία των 
κυβερνήσεων παγκοσμίως (Καρτάλης et al, 2017). Στο πλαίσιο της ανάληψης πρωτοβουλιών 
για την παγκόσμια δράση για το κλίμα, μεγάλη έμφαση δίνεται στην ενημέρωση και την 
ευαισθητοποίηση των νέων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020). Η δημιουργία ενεργών 
μελλοντικών πολιτών με άρτια, επιστημονική και ολόπλευρη ενημέρωση, καθώς και με 
κριτική θεώρηση της πραγματικότητας αποτελεί έναν καθοριστικό στόχο για τα σύγχρονα 
εκπαιδευτικά συστήματα (Lawson et al., 2019). Ο στόχος αυτός απαιτεί την ανάπτυξη 
πρωτότυπων, διαθεματικών διδακτικών προσεγγίσεων, σύμφυτων με τα ενδιαφέροντα των 
παιδιών της σύγχρονης γενιάς (Gulezian et al., 2019). Στην κατεύθυνση αυτή, ολοένα και 
περισσότερο έδαφος κερδίζουν οι διδακτικές προσεγγίσεις που σχεδιάζονται με την 
φιλοσοφία STEAM (Plutzer and Hannah, 2018). 
 Μια τέτοιου είδους εκπαιδευτική παρέμβαση παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία. 
Πρόκειται για την κατασκευή και τη διδακτική αξιοποίηση ενός εκπαιδευτικού ρομπότ μέσω 
της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σενάριο, το 
ρομπότ επισκέπτεται παιδιά των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου για να 
παρουσιάσει την κατάσταση της κλιματικής πραγματικότητας το 2050 και να συμβάλει 
αφενός στην απόκτηση γνώσεων, αφετέρου στη βελτίωση του τρόπου σκέψης και της στάσης 
τους απέναντι στο παγκόσμιο αυτό ζήτημα. 
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Το εκπαιδευτικό ρομπότ EI-EDUROBOT 

Το EI-EDUROBOT (Σχήμα 1) αναπτύσσεται με τη λογική του Ανοιχτού Λογισμικού και 
Υλικού (open source hardware and software), ώστε τόσο η ερευνητική κοινότητα, όσο και 
όποιος διαθέτει βασικές γνώσεις προγραμματισμού, να μπορεί να το αναπτύξει περαιτέρω. 
Με αυτή τη φιλοσοφία, το ρομπότ σχεδιάστηκε σε έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή (3D printer), 
ενώ τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που το απαρτίζουν είναι εύκολα διαθέσιμα στην αγορά. 
Όπως σε κάθε ρομπότ, ο σχεδιασμός χωρίζεται στο υλικό (hardware) και στο λογισμικό 
μέρος (software), όπου περιλαμβάνονται ο κώδικας του ρομπότ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
μέσω διαδικτύου και η εφαρμογή (app) για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα. 

Όλα τα μέρη του ρομπότ έχουν δημιουργηθεί με πολυγαλακτικό οξύ (polylactic acid – 
PLA) και είναι βιοαποικοδομήσιμα και βιοδραστικά. Το πλαίσιο του ρομπότ έχει σχεδιαστεί 
με έμφαση στη σταθερότητα, την αντοχή και την προστασία τόσο του ίδιου του ρομπότ όσο 
και των παιδιών, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη κατανομή του βάρους του ώστε να 
υπάρχει σταθερή και ομαλή κίνηση. Ο εσωτερικός χώρος του ρομπότ περιέχει τα 
ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τα δομικά στοιχεία. Το ρομποτικό σύστημα έχει δύο βραχίονες 
με διπλούς μεντεσέδες και είναι σχεδιασμένοι έτσι, ώστε να επιτρέπουν στο χρήστη να 
προσθέτει διάφορα εξαρτήματα στα χέρια του ρομπότ, τα οποία θα πρέπει και αυτά να 
σχεδιαστούν σε τρισδιάστατο εκτυπωτή. Το κεφάλι μπορεί να κινηθεί σε δύο άξονες: τον 
οριζόντιο (δεξιά-αριστερά) και τον κατακόρυφο (πάνω-κάτω). Αυτή η επιλογή σχεδιασμού 
επιτρέπει στο ρομπότ να εκφράσει διάφορα συναισθήματα (συμφωνία, άρνηση, 
ευερεθιστότητα κ.λπ.) με υψηλή ακρίβεια. 

 
 

Σχήμα 1. Η μορφή του εκπαιδευτικού ρομπότ EI-EDUROBOT. 
 

Το ρομπότ διαθέτει πληθώρα αισθητήρων που αφορούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: i) σε 
θέματα ασφάλειας και ii) σε λειτουργικά θέματα. Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, το 
ρομπότ φέρει αισθητήρες υπερήχων (ultrasonic sensor) εμπρός και πίσω, οι οποίοι 
ενεργοποιούνται όταν κινείται. Εφόσον ανιχνευθεί εμπόδιο, το ρομπότ σταματά την κίνηση. 
Επίσης, στο κάτω μέρος υπάρχουν αισθητήρες υπέρυθρων (infrared sensors), οπότε, εφόσον 
το ρομπότ τοποθετηθεί σε κάποιο υπερυψωμένο σημείο, όπως κάποιο έδρανο, σταματά την 
κίνηση όταν φτάνει στην άκρη του, ώστε να αποφευχθούν οι πτώσεις. Η δεύτερη κατηγορία 
αφορά τις λειτουργίες που ο εκπαιδευτής μπορεί να αξιοποιήσει κατά το δοκούν. 
Συγκεκριμένα, έχει δύο αισθητήρες πίεσης στα χέρια (δεξιά-αριστερά), έναν στο κεφάλι και 
ένα κουμπί στο στήθος. Αναλόγως των σεναρίων, μπορούν να εκτελεστούν διαφορετικές 
λειτουργίες. 

Τέλος, όσον αφορά το λογισμικό, έχουν αναπτυχθεί τρία βασικά εργαλεία για τη χρήση 
του ρομπότ: i) η πλατφόρμα χρήσης του ρομπότ, ii) ο κώδικας του ρομπότ και iii) η 
εφαρμογή για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Μέσω αυτών 
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των εργαλείων  ο εκπαιδευτής μπορεί να αξιοποιήσει όλες τις λειτουργίες του ρομπότ και να 
τις αναπτύξει ακόμη περισσότερο. 
Περιγραφή της εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Η στρατηγική μάθησης της εκπαιδευτικής παρέμβασης που ακολουθήθηκε συνδύασε την 
μέθοδο επίλυσης προβλήματος μέσω δραστηριοτήτων STEAM. Βασικός πυλώνας της 
εκπαιδευτικής παρέμβασης υπήρξε το εκπαιδευτικό ρομπότ, ο ENVIE S-50 -όπως 
ονομάστηκε για τις ανάγκες του διδακτικού σεναρίου-, ο οποίος επέστρεψε στο 2021 από το 
μακρινό 2050, με σκοπό να ενημερώσει τα παιδιά για την κατάσταση του κλίματος και να 
τους μεταφέρει ένα μήνυμα από ένα παιδί 12 χρόνων, τον Ρεζά, που ζούσε το 2050 στο Ιράν. 

Το μεγαλύτερο τμήμα του θεωρητικού πλαισίου της εκπαιδευτικής παρέμβασης 
ενσωματώθηκε στα βιντεοσκοπημένα μηνύματα τα οποία παρουσίασε το ρομπότ στα 
παιδιά. Τα βίντεο αυτά, τα οποία εμφανίζονταν στην οθόνη/πρόσωπο του ρομπότ 
χωρίζονταν σε δύο  κατηγορίες. Σε εκείνα που το ίδιο το ρομπότ απευθυνόταν στα παιδιά, 
παρουσιάζοντας πληροφορίες και στοιχεία και θέτοντας ερωτήματα/προβληματισμούς και 
αποστολές στα παιδιά, και σε εκείνα που μιλούσε στα παιδιά ο Ρεζά, μέσα από την 
οθόνη/εγκέφαλο του ρομπότ. Το μήνυμα του Ρεζά δεν ήταν καθόλου ευχάριστο, καθώς 
περιέγραφε με λεπτομέρειες τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ζωής των κατοίκων του Ιράν 
εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης της θερμοκρασίας. Με τη σειρά του το ρομπότ ζητούσε από 
τα παιδιά να αναλογιστούν τις ευθύνες των ανθρώπων στη σημερινή εποχή και να 
καταγράψουν τις πρωτοβουλίες που οι ίδιοι προτίθενται να αναλάβουν, προκειμένου να 
προλάβουν την καταστροφική αυτή κλιματική εξέλιξη. Η συνθήκη αυτή δημιούργησε ένα 
«εκπαιδευτικό πρόβλημα», το οποίο οι μαθητές κλήθηκαν να επιλύσουν, κάτι που μετέβαλε 
την προσωπική τους αντίληψη, στάση και συμπεριφορά απέναντι στο θέμα της κλιματικής 
αλλαγής (UNESCO/UNEP, 2011). 

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία, το ρομπότ θα ήλεγχε τις εκπαιδευτικές 
προτάσεις/λύσεις των παιδιών μέσω ενός νέου ταξιδιού στο 2050 και θα επέστρεφε εκ νέου 
στο 2021 για να ανακοινώσει στα παιδιά τον αντίκτυπο των δικών τους ενεργειών. 

Συγκεντρωτικά, η υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης διατρέχει πέντε στάδια: Στο 
πρώτο στάδιο ο εκπαιδευτικός της ομάδας υλοποίησης αναφέρεται στις έννοιες της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής, αναδεικνύοντας, μέσω προβολής οπτικοακουστικού 
υλικού, τη μεγάλη σημασία που δίνεται παγκοσμίως στο θέμα/πρόβλημα. Στη συνέχεια, 
αναθέτει στα παιδιά, ατομικά ή σε ομάδες, να καταγράψουν σε έγγραφους ή 
ψηφιοποιημένους εννοιολογικούς χάρτες τις γνώσεις και τις σκέψεις τους για το ζήτημα. 
Κατά το δεύτερο στάδιο, ο εκπαιδευτικός πλαισιώνει θεωρητικά το ζήτημα της κλιματικής 
αλλαγής, παρουσιάζοντας στα παιδιά πληροφορίες σχετικές με τα αίτια εμφάνισης και 
διόγκωσης του προβλήματος και τις επιπτώσεις του για τους ανθρώπους του παρόντος και 
του μέλλοντος σε παγκόσμια κλίμακα. Η θεωρητική πλαισίωση του φαινομένου της 
κλιματικής αλλαγής εκτείνεται, διαθεματικά, στις γνωστικές περιοχές των φυσικών 
επιστημών, των Μαθηματικών, της Γεωγραφίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και 
της Γλώσσας. Οι μαθητές μελετούν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών και αποσαφηνίζουν τον όρο «βιωσιμότητα» μέσω πρακτικών 
παραδειγμάτων και εφαρμογών της καθημερινής ζωής. 

Το τρίτο στάδιο υλοποίησης αφορά στην αξιοποίηση/εμπλοκή του εκπαιδευτικού 
ρομπότ. Το εκπαιδευτικό ρομπότ επισκέπτεται την τάξη των παιδιών, μεταφέροντας το 
κρίσιμο μήνυμα από την κλιματική εικόνα του κόσμου το 2050. Ο χειρισμός της κίνησης και 
της αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού πραγματοποιείται από αντίστοιχη εφαρμογή 
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ονομάστηκε για τις ανάγκες του διδακτικού σεναρίου-, ο οποίος επέστρεψε στο 2021 από το 
μακρινό 2050, με σκοπό να ενημερώσει τα παιδιά για την κατάσταση του κλίματος και να 
τους μεταφέρει ένα μήνυμα από ένα παιδί 12 χρόνων, τον Ρεζά, που ζούσε το 2050 στο Ιράν. 

Το μεγαλύτερο τμήμα του θεωρητικού πλαισίου της εκπαιδευτικής παρέμβασης 
ενσωματώθηκε στα βιντεοσκοπημένα μηνύματα τα οποία παρουσίασε το ρομπότ στα 
παιδιά. Τα βίντεο αυτά, τα οποία εμφανίζονταν στην οθόνη/πρόσωπο του ρομπότ 
χωρίζονταν σε δύο  κατηγορίες. Σε εκείνα που το ίδιο το ρομπότ απευθυνόταν στα παιδιά, 
παρουσιάζοντας πληροφορίες και στοιχεία και θέτοντας ερωτήματα/προβληματισμούς και 
αποστολές στα παιδιά, και σε εκείνα που μιλούσε στα παιδιά ο Ρεζά, μέσα από την 
οθόνη/εγκέφαλο του ρομπότ. Το μήνυμα του Ρεζά δεν ήταν καθόλου ευχάριστο, καθώς 
περιέγραφε με λεπτομέρειες τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ζωής των κατοίκων του Ιράν 
εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης της θερμοκρασίας. Με τη σειρά του το ρομπότ ζητούσε από 
τα παιδιά να αναλογιστούν τις ευθύνες των ανθρώπων στη σημερινή εποχή και να 
καταγράψουν τις πρωτοβουλίες που οι ίδιοι προτίθενται να αναλάβουν, προκειμένου να 
προλάβουν την καταστροφική αυτή κλιματική εξέλιξη. Η συνθήκη αυτή δημιούργησε ένα 
«εκπαιδευτικό πρόβλημα», το οποίο οι μαθητές κλήθηκαν να επιλύσουν, κάτι που μετέβαλε 
την προσωπική τους αντίληψη, στάση και συμπεριφορά απέναντι στο θέμα της κλιματικής 
αλλαγής (UNESCO/UNEP, 2011). 

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία, το ρομπότ θα ήλεγχε τις εκπαιδευτικές 
προτάσεις/λύσεις των παιδιών μέσω ενός νέου ταξιδιού στο 2050 και θα επέστρεφε εκ νέου 
στο 2021 για να ανακοινώσει στα παιδιά τον αντίκτυπο των δικών τους ενεργειών. 

Συγκεντρωτικά, η υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης διατρέχει πέντε στάδια: Στο 
πρώτο στάδιο ο εκπαιδευτικός της ομάδας υλοποίησης αναφέρεται στις έννοιες της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής, αναδεικνύοντας, μέσω προβολής οπτικοακουστικού 
υλικού, τη μεγάλη σημασία που δίνεται παγκοσμίως στο θέμα/πρόβλημα. Στη συνέχεια, 
αναθέτει στα παιδιά, ατομικά ή σε ομάδες, να καταγράψουν σε έγγραφους ή 
ψηφιοποιημένους εννοιολογικούς χάρτες τις γνώσεις και τις σκέψεις τους για το ζήτημα. 
Κατά το δεύτερο στάδιο, ο εκπαιδευτικός πλαισιώνει θεωρητικά το ζήτημα της κλιματικής 
αλλαγής, παρουσιάζοντας στα παιδιά πληροφορίες σχετικές με τα αίτια εμφάνισης και 
διόγκωσης του προβλήματος και τις επιπτώσεις του για τους ανθρώπους του παρόντος και 
του μέλλοντος σε παγκόσμια κλίμακα. Η θεωρητική πλαισίωση του φαινομένου της 
κλιματικής αλλαγής εκτείνεται, διαθεματικά, στις γνωστικές περιοχές των φυσικών 
επιστημών, των Μαθηματικών, της Γεωγραφίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και 
της Γλώσσας. Οι μαθητές μελετούν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών και αποσαφηνίζουν τον όρο «βιωσιμότητα» μέσω πρακτικών 
παραδειγμάτων και εφαρμογών της καθημερινής ζωής. 

Το τρίτο στάδιο υλοποίησης αφορά στην αξιοποίηση/εμπλοκή του εκπαιδευτικού 
ρομπότ. Το εκπαιδευτικό ρομπότ επισκέπτεται την τάξη των παιδιών, μεταφέροντας το 
κρίσιμο μήνυμα από την κλιματική εικόνα του κόσμου το 2050. Ο χειρισμός της κίνησης και 
της αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού πραγματοποιείται από αντίστοιχη εφαρμογή 
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στην «έξυπνη» συσκευή του εκπαιδευτικού. Ο σκοπός του σταδίου αυτού είναι η 
διατύπωση/ανάπτυξη του «εκπαιδευτικού προβλήματος» το οποίο θα κληθούν να 
διαπραγματευτούν τα παιδιά. Ακολουθούν δύο ενδεικτικά κείμενα, ένα του ρομπότ και ένα 
του Ρεζά, στα οποία εμπεριέχονται η εισαγωγική, θεωρητική παράθεση πληροφοριών και η 
έναρξη διατύπωσης του εμπράγματου προβληματισμού: 

«Καλημέρα, παιδιά! Ονομάζομαι ENVI – S50 και είμαι ένα ρομπότ νέας τεχνολογικής γενιάς. 
Δημιουργήθηκα το 2048 σε ένα σύγχρονο εργαστήριο ψηφιακής βιώσιμης ανάπτυξης. Η αποστολή μου 
είναι να επιβλέπω την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 
Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε τους στόχους αυτούς. Γνωρίζετε, επιπρόσθετα, πόσο σημαντική είναι η 
επίτευξή τους για το μέλλον ολόκληρης της ανθρωπότητας. Οι κατασκευαστές μου με προγραμμάτισαν 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορώ να ταξιδεύω πίσω στο χρόνο, με σκοπό να επικοινωνώ με επιλεγμένους 
ανθρώπους και να τους δίνω σημαντικές πληροφορίες. Γι’ αυτό το λόγο έφτασα σήμερα στην Ελλάδα  
μετά από ένα μακρινό ταξίδι που έκανα από το μέλλον. Το ταξίδι αυτό διήρκεσε ακριβώς 86.400 
δευτερόλεπτα. Το έτος από το οποίο ξεκίνησα το ταξίδι μου είναι το 2050. Μεταφέρω πληροφορίες από 
εκείνη τη χρονιά και ορισμένα πολύ σημαντικά μηνύματα για εσάς. Τα μηνύματα αφορούν, κυρίως, την 
υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή». 

«Γεια σας, παιδιά. Είμαι ο Ρεζά και ζω στην Τεχεράνη. Βρισκόμαστε στο έτος 2050 και είμαι 12 
ετών. Ο Envi – S50 μου είπε ότι θα ταξιδέψει πίσω στο 2021 για να σας μεταφέρει σημαντικές 
πληροφορίες για την κατάσταση του κλίματος στον πλανήτη μας. Ειλικρινά θα ήθελα πάρα πολύ να 
ταξιδέψω μαζί του, για να δω την εικόνα της χώρας σας, της χώρας μου και ολόκληρου του κόσμου 
κατά το 2021. Μελετώντας τα στοιχεία για το κλίμα της εποχής σας, διαπιστώνω πως η θερμοκρασία 
του πλανήτη βρισκόταν σε ανεκτά επίπεδα παρά την ανησυχία των ανθρώπων για την σταδιακή άνοδό 
της. Βλέπω φωτογραφίες και βίντεο από την πόλη μου στις οποίες οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν στους 
δρόμους χωρίς περιορισμούς, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτό, φίλοι μου, μού φαίνεται μαγικό και 
υπέροχο. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, είναι Μάιος και η θερμοκρασία στην Τεχεράνη είναι κοντά 
στους 55 βαθμούς Κελσίου». 

Ακολουθεί το τέταρτο στάδιο, στο οποίο τα παιδιά παράγουν δικά τους κείμενα 
αξιοποιώντας τις πληροφορίες και το μήνυμα που μεταφέρει το ρομπότ από τη μελλοντική 
κλιματική κατάσταση του πλανήτη. Πρόκειται για την απάντηση στο «εκπαιδευτικό 
πρόβλημα», η οποία εκφράζεται και διατυπώνεται μέσω της περιγραφή της στάσης την 
οποία προτίθενται να υιοθετήσουν τα παιδιά απέναντι στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Η 
πρόθεση των παιδιών καταγράφεται από το ρομπότ. Οι καταγεγραμμένες αυτές σκέψεις 
μπορούν, δυνητικά, να ανατρέψουν το αρνητικό μελλοντικό σενάριο που περιγράφηκε από 
τον Ρεζά. Έτσι, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σενάριο, το ρομπότ ταξιδεύει ξανά στο μέλλον, 
με σκοπό να διαπιστώσει αν η πιθανή αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των παιδιών 
επέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το τέταρτο στάδιο ολοκληρώνεται με την επιστροφή του 
ρομπότ στην τάξη, για να ανακοινώσει στα παιδιά την επιρροή των σκέψεών τους στο 
μέλλον του πλανήτη. Σε πρακτικό επίπεδο, πρόκειται για μια σειρά έτοιμων 
ηχογραφημένων μηνυμάτων, συμβατών με όλα τα πιθανά επίπεδα απαντήσεων των 
παιδιών. Ο εκπαιδευτικός ελέγχει αυτή τη συμβατότητα και ενεργοποιεί το κατάλληλο, κατά 
περίπτωση, μήνυμα. 

Στο πέμπτο και τελευταίο στάδιο τα παιδιά συμπληρώνουν ένα φυλλάδιο εργασίας με 
δραστηριότητες που βασίζονται στη θεωρητική βάση της παρέμβασης. Η συμπλήρωση του 
φυλλαδίου έχει σκοπό τον έλεγχο των γνώσεων που αποκόμισαν οι μαθητές μέσω της 
υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου σεναρίου. Ενδεικτικά, οι δραστηριότητες αυτές έχουν 
τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2 ή πιο ανοικτού 
τύπου εργασίες, όπως η διατύπωση υπότιτλων σε εικόνες που προβλήθηκαν μέσα από την 
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οθόνη του ρομπότ (Σχήμα 3). Επιπρόσθετα, στο στάδιο αυτό ολοκληρώνεται από τον 
εκπαιδευτικό η συμπλήρωση σχετικής ρουμπρίκας (Σχήμα 4) αναφορικά με το βαθμό 
εμπλοκής των παιδιών και το επίπεδο ενσυναίσθησης απέναντι στο ζήτημα της κλιματικής 
αλλαγής, όπως παρουσιάζεται από την ιστορία του Ρεζά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σχήμα 2. Δείγμα δραστηριότητας με ερώτηση πολλαπλών επιλογών. 
 
Συνοψίζοντας, το διδακτικό σενάριο αφορά σε ένα μήνυμα που λαμβάνουν τα παιδιά 

από το μέλλον σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη και 
στην ευκαιρία που τους δίνεται να αλλάξουν την ίδια τους τη ζωή μέσω της αλλαγής 
στάσεων και  συμπεριφορών και της ανάληψης πρωτοβουλιών. 

 
Σχήμα 3. Δείγμα δραστηριότητας συμπλήρωσης υπότιτλων κάτω από εικόνες. 

 
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα 

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης στη σχολική τάξη ανέδειξε με 
τον καλύτερο τρόπο την επίδραση μιας πρωτότυπης και διαφοροποιημένης διδακτικής 
προσέγγισης, αφενός στο βαθμό ανταπόκρισης των παιδιών αφετέρου στα μαθησιακά 
αποτελέσματα. Η παρατεταμένη περίοδος της πανδημίας και της αναστολής λειτουργίας 
των σχολικών μονάδων δεν έχει, ασφαλώς, επιτρέψει, την εφαρμογή της εκπαιδευτικής 
παρέμβασης σε ευρεία κλίμακα. Γι’ αυτό το λόγο τα ερευνητικά αποτελέσματα αφορούν 
περιορισμένο δείγμα μαθητών και είναι ακόμα υπό επεξεργασία. Η παρέμβαση έγινε με τη 
συμμετοχή 2 τάξεων της ΣΤ’ Δημοτικού με 50 παιδιά συνολικά. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται συνοπτικά κάποια πρωτόλεια αποτελέσματα. 

Αναφορικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα 
συνοψίζονται στα ακόλουθα: Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στο project μπόρεσαν, μετά την 
ολοκλήρωσή του, να διατυπώσουν σε ικανοποιητικό, καλό ή εξαιρετικό βαθμό τον ορισμό 
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της  έννοιας «κλιματική αλλαγή», σε ποσοστό 77%. Πριν από την υλοποίηση της 
εκπαιδευτικής παρέμβασης, το 25% των μαθητών έδωσε σωστές ή σχετικά σωστές απαντήσεις 
σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μετά την ολοκλήρωση των 
δραστηριοτήτων της παρέμβασης το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 72%. Επιπρόσθετα, στις 
απαντήσεις των μαθητών στις ανοιχτού τύπου δραστηριότητες και ερωτήσεις σημειώθηκε 
ποσοστό 65% στη συνάφεια  του χρησιμοποιούμενου λεξιλογίου συγκριτικά με το 
αντίστοιχο λεξιλόγιο των βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων του ρομπότ και του Ρεζά. 
Πρόκειται για ένα πολύ υψηλό ποσοστό το οποίο καταδεικνύει το βαθμό συγκέντρωσης των 
παιδιών και το μέγεθος της επιρροής τους κατά την ακρόαση των ψηφιακών ιστοριών. 
Τέλος, το 65% των μαθητών μπόρεσε να ορίσει ικανοποιητικά το περιεχόμενο και τους 
στόχους των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ ακόμα 
μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 70%, εκτέλεσε επιτυχημένα ή με ελάχιστη απόκλιση την 
αντιστοίχιση των εικονιδίων των 17 αυτών στόχων με τους αντίστοιχους τίτλους. 

Κατά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης, το μαθησιακό αποτύπωμα 
συνδυάστηκε με την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης των παιδιών, όπως αυτή εκφράστηκε 
αρχικά από την καταγραφή της συμμετοχής και της συμπεριφοράς των παιδιών κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης των δραστηριοτήτων και εν συνεχεία από τα διατυπωμένα μηνύματά 
τους προς τον Ρεζά, το συνομίληκό τους από το Ιράν του 2050. Στο Σχήμα 4 παρατίθεται 
τμήμα της αξιολογικής ρουμπρίκας που συμπληρώθηκε για κάθε μαθητή χωριστά. 
 

 
Σχήμα 4. Ρουμπρίκα αξιολογικής καταγραφής για την ενσυναίσθηση και την αλλαγή  

στάσεων των μαθητών για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. 
 

Η αποδελτίωση των ρουμπρικών ανέδειξε τον υψηλό βαθμό ενσυναίσθησης των 
παιδιών, ιδίως απέναντι στην προσωπική ιστορία του Ρεζά. Η έκφραση συναισθημάτων στα 
μηνύματα  προς εκείνον υπήρξε πολύ έντονη, με τις κατηγορίες «πολύ» και «πάρα πολύ» να 
φτάνουν συγκεντρωτικά σε ποσοστό 80%. Στο πλαίσιο της ποιοτικής ανάλυσης των 
μηνυμάτων των παιδιών, σημαντική υπήρξε η καταγραφή εκφράσεων συμπαράστασης και 
κατανόησης απέναντι στη ζοφερή βιοτική καθημερινότητα στο Ιράν το 2050 εξαιτίας του 
κλίματος. Η χρήση συναισθηματικών λέξεων και εκφράσεων στα συγκεκριμένα κείμενα των 
παιδιών παρουσίασε αυξητική διαφοροποίηση σε ποσοστό 40% σε σχέση με την πρότερη 
παραγωγή γραπτού λόγου. Η σημαντικότητα αυτής της καταγραφής συνδυάζεται με τη 
δεδομένη ταύτιση των παιδιών με το χαρακτήρα του Ρεζά, λόγω της ραγδαίας μεταβολής 
της καθημερινότητάς τους, εξαιτίας των μέτρων πρόληψης κατά της εξάπλωσης του ιού 
Covid-19. Αξιοσημείωτη υπήρξε, ακόμα, η διάθεση των παιδιών να αλλάξουν τη στάση και 
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τη συμπεριφορά τους μετά τις αποκαλύψεις για την εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής. Οι 
δηλώσεις «πολύ» και «πάρα πολύ» κυμάνθηκαν, συγκεντρωτικά, στο ποσοστό 90%. Όπως 
διαφαίνεται από την ανάλυση των κειμένων των παιδιών, η αλλαγή στις στάσεις και στις 
συμπεριφορές αφορά αφενός την προσωπική εναρμόνιση με τις καθημερινές συνήθειες, 
αφετέρου με την ενεργό πολιτειότητα και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την 
ευαισθητοποίηση των υπολοίπων. 

Κάτι που κέντρισε έντονα το ενδιαφέρον και εντυπωσίασε τα παιδιά, όπως προέκυψε 
από την αξιολογική διαδικασία, ήταν ότι το εκπαιδευτικό ρομπότ κατασκευάστηκε με την 
τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Αυτό συνέβη, αφενός, επειδή η τρισδιάστατη 
εκτύπωση αποτελεί -για την πλειοψηφία των παιδιών στην ηλικία αυτή- μια δελεαστική 
τεχνολογική εφαρμογή, αφετέρου, διότι θεωρήθηκε εξαιρετικά συμβατός και 
πρωτοποριακός  ο συνδυασμός ενός ρομποτικού ήρωα «ανακυκλώσιμου» χαρακτήρα με ένα 
θέμα που αφορά στη βιωσιμότητα και στην οικολογική συνείδηση. 

Τέλος, σε μια συνολική θεώρηση, ιδιαίτερα αυξημένο υπήρξε το ενδιαφέρον των 
μαθητών απέναντι στη διδακτική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό σενάριο. Η παρουσία του εκπαιδευτικού ρομπότ στη σχολική αίθουσα και οι 
διαφοροποιημένες διδακτικές μέθοδοι αύξησαν το ποσοστό συμμετοχής και εμπλοκής των 
μαθητών στις αντίστοιχες δραστηριότητες. Τα στοιχεία που τους εντυπωσίασαν περισσότερο 
ήταν η διαδραστικότητα του ρομπότ και ιδίως η δυνατότητά του να εναλλάσσει τα κείμενά 
του ανάλογα με το περιεχόμενο των δικών τους αποφάσεων. Συνεπώς, η σχετικά ρεαλιστική 
αλληλεπίδραση με το ρομπότ φάνηκε να εντυπωσιάζει τα παιδιά. 

Κλείνοντας, είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι η υλοποίηση της εκπαιδευτικής 
παρέμβασης βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Το ρομπότ αναμένεται να βελτιωθεί σε 
επίπεδο χειρισμού και τεχνολογικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την αξιολόγηση - 
καταγραφή και τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών του πρώτου 
δείγματος. Το ίδιο θα συμβεί και με το εκπαιδευτικό σενάριο. Στη συνέχεια θα υλοποιηθεί σε 
μεγαλύτερο αριθμό παιδιών και θα γίνει εξαγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε 
μεγάλη κλίμακα. 
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Περίληψη 

 
Σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο υπάρχουν αρκετά άτομα και ομάδες που ενδιαφέρονται για την 
επιτυχία των στόχων του σχολείου και ταυτόχρονα επηρεάζονται από αυτή. Στην ανακοίνωση 
εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στην καινοτομία της STE(A)M εκπαίδευσης και αναδεικνύουμε τα 
πρόσωπα και τις ομάδες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και τις στρατηγικές και τα εργαλεία 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να προωθήσουν την εισαγωγή, εφαρμογή και εδραίωση της 
καινοτομίας στο ελληνικό σχολείο. Ο ρόλος τους εξετάζεται στο πλαίσιο του ελληνικού συγκεντρωτικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, έχοντας ως σημείο αναφοράς το θεωρητικό μοντέλο της Μ. Archer. Αν και η 
έκταση των αλλαγών που μπορούν να εισαγάγουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και η τοπική σχολική 
κοινότητα γενικά είναι περιορισμένη λόγω του χαμηλού βαθμού σχολικής αυτονομίας, εντούτοις η 
συνειδητή εμπλοκή, συνεργασία και συμμετοχή τους στην προώθηση της καινοτομίας STE(A)M είναι 
δυνατό να επιδράσει θετικά στην επιτυχία του εγχειρήματος. 

Λέξεις κλειδιά: STE(A)M, καινοτομία, ομάδες ενδιαφερόντων  

Εισαγωγή 

Η προώθηση των εκπαιδευτικών καινοτομιών είναι σήμερα κυρίαρχη τάση και 
προτεραιότητα για τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο (Fullan, 2010; European 
Commission, 2012). Στη χώρα μας οι εκπαιδευτικές καινοτομίες αφορούν είτε στην 
εισαγωγή καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων και προγραμμάτων στο σχολικό πρόγραμμα,  
όπως  η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά Θέματα, Μαθητικοί 
Καλλιτεχνικοί Αγώνες, τα ευρωπαϊκά προγράμματα e-Twining, Erasmus κ.α. είτε  σε 
καινοτόμες χρήσεις τεχνολογικών μέσων με κυριότερη την πρωτοβουλία ένταξης των 
Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Στην ανακοίνωση 
αυτή εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στην καινοτομία της STE(A)M εκπαίδευσης και 
προσπαθούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα «πώς μπορεί να εισαχθεί μια καινοτομία όπως 
η STE(A)M στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα», έχοντας ως αφετηρία τη θεωρητική 
προσέγγιση της Μ. Archer για τα συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα. Στη συνέχεια 
εξετάζουμε τους ειδικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην εδραίωση της 
συγκεκριμένης καινοτομίας με αναφορά στους θεσμούς και τα πρόσωπα που εμπλέκονται 
και μπορούν να επηρεάσουν την εισαγωγή και εφαρμογή της εκπαίδευσης STE(A)M στο 
ελληνικό σχολείο.  

Καινοτομία στο σχολείο 

Η προώθηση καινοτομιών στο χώρο εργασίας είναι μια σημαντική παράμετρος της 
οργανωσιακής κουλτούρας, προκειμένου ένας οργανισμός να ανταποκριθεί 
αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις. H ένταξη των εκπαιδευτικών καινοτομιών στα 
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σχολεία μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον που να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες της εποχής, να είναι ελκυστικό για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, 
μαθησιακά αποτελεσματικό και να εστιάζει, απαντά σε προβλήματα της πραγματικής ζωής 
(Κυριακώδη, & Τζιμογιάννης, 2015).  Ο Kotter πρότεινε οκτώ βήματα που χρειάζεται να 
ακολουθηθούν προκειμένου να είναι επιτυχημένη μια αλλαγή-καινοτομία στο σχολείο: 1) 
Δημιουργία της αίσθησης του επείγοντος (προκειμένου να αποδειχτεί η χρησιμότητα και 
αναγκαιότητα της αλλαγής), 2) συγκρότηση μιας δυναμικής καθοδηγητικής ομάδας (με 
στόχο την υλοποίηση της αλλαγής), 3) δημιουργία οράματος και ανάπτυξη του σχεδίου 
δράσης, 4) μετάδοση του οράματος στους εργαζόμενους, 5) ενδυνάμωση και ενθάρρυνση της 
συμμετοχής με την καλλιέργεια κατάλληλου οργανωσιακού κλίματος, 6) δημιουργία 
άμεσων αποτελεσμάτων και βραχυπρόθεσμων οφελών, με σκοπό  την οικοδόμηση θετικής 
στάσης απέναντι στην αλλαγή, 7) παγίωση αλλαγών, 8) ενσωμάτωση της αλλαγής στην 
οργανωσιακή κουλτούρα (Kotter, 1996). Η προώθηση καινοτομιών απαιτεί ταυτόχρονες 
συντονισμένες παρεμβάσεις στην κεντρική διοίκηση, στη σχολική μονάδα και στους 
εκπαιδευτικούς. Ανεξάρτητα από τον τρόπο διαχείρισης των αλλαγών, είναι γεγονός ότι η 
επιχειρησιακή αλλαγή προκαλεί συνήθως αντιδράσεις, αφενός μεν γιατί υπάρχουν δυνάμεις 
που επιθυμούν τη διατήρηση των ωφελημάτων της υφιστάμενης κατάστασης και αφετέρου, 
γιατί η οποιαδήποτε αλλαγή προξενεί στο αρχικό στάδιο ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Οι 
πηγές αντίστασης στην αλλαγή σχετίζονται συνήθως με το αίσθημα απώλειας των 
κεκτημένων, το φόβο για το νεοεισερχόμενο, τις διαφορετικές αντιλήψεις για τη 
χρησιμότητα της αλλαγής, τη συνήθεια στο κατεστημένο, την αντίδραση στο φορέα 
(Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003). Επομένως, η συμμετοχή στο σχεδιασμό και η 
συναίνεση των ίδιων των εκπαιδευτικών στην προώθηση των καινοτομιών στο σχολείο είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχημένης εφαρμογής τους (Anwelier, 2003). 

Το πλαίσιο διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα 

Έχει υποστηριχθεί ότι όσα συμβαίνουν στα σχολεία ερμηνεύονται σε σχέση με τις ευρύτερες 
κοινωνικές διεργασίες, την κοινωνική και οικονομική δομή (Archer, 1982). O Weber 
υποστήριξε ότι η κοινωνική δομή θέτει όρια στη δράση των ατόμων, αλλά ταυτόχρονα τα 
άτομα εκμεταλλεύονται την αστάθεια της δομής για την προώθηση αλλαγών και 
καινοτομιών. Στην εργασία μας, η ανάλυση των στρατηγικών και εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται από όλους τους ενδιαφερόμενους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο για την προώθηση και υποστήριξη καινοτομιών στηρίζεται στη θεωρητική 
προσέγγιση της Μ Archer. Σύμφωνα με αυτήν, υπάρχουν τρία βασικά είδη 
διαπραγμάτευσης, μεταξύ των κυριότερων παραγόντων με ενδιαφέρον για την εκπαίδευση. 
Πρώτον, η «εσωτερική πρωτοβουλία» (internal initiation), στην οποία πηγή της αλλαγής 
είναι οι παράγοντες που βρίσκονται μέσα στο σχολείο, στο κολέγιο ή στο πανεπιστήμιο. Οι 
αλλαγές μπορεί να γίνουν σε μικρή κλίμακα από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε 
ένα συγκεκριμένο ίδρυμα ή σε μεγαλύτερη κλίμακα μέσω της συλλογικής επαγγελματικής 
δράσης.  Το δεύτερο είδος διαπραγμάτευσης, η «εξωτερική συναλλαγή» (external 
transaction), αναφέρεται σε σχέσεις ανάμεσα σε ομάδες που βρίσκονται εκτός της 
εκπαίδευσης με παράγοντες του εκπαιδευτικού συστήματος. Το τρίτο είδος είναι η «πολιτική 
χειραγώγηση» (political manipulation). Οι ποικίλες, δηλαδή, ομάδες που επιδιώκουν την 
προώθηση των συμφερόντων τους μέσα από την λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, 
δρουν απευθείας προς την κεντρική πολιτική εξουσία με στόχο να επηρεάσουν τη 
διαμόρφωση της κρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής (Archer, 1984). 
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Ιδιαίτερα στα συγκεντρωτικά συστήματα, όπως το ελληνικό, επικρατεί για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα εκπαιδευτική στασιμότητα. Αυτά τα συστήματα δεν περιλαμβάνουν 
κάποιο απόθεμα πειραματισμού· στερούνται τοπικών, ιδιωτικών ή αυτόνομων θεσμών οι 
οποίοι παρέχουν συγκεκριμένα μοντέλα νέων ιδεών που να μπορούν να εφαρμοστούν στην 
εκπαίδευση και να αποτελέσουν μια πρακτική βάση για συζήτηση και ένα αξιόπιστο 
“προηγούμενο” για δράση (Archer, 1985). 

Στα συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα η «εσωτερική πρωτοβουλία» ως 
παράγοντας εκπαιδευτικής αλλαγής έχει τη μικρότερη σπουδαιότητα, επειδή η έκταση των 
αλλαγών που μπορούν να εισαγάγουν οι εκπαιδευτικοί είναι πολύ περιορισμένη, κάτι που 
οφείλεται στον χαμηλό βαθμό αυτονομίας των διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 
Αντίστοιχα, ακριβώς επειδή οι σχολικές μονάδες χαίρουν ελάχιστης αυτονομίας δεν 
μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι «εξωτερικές συναλλαγές». Καμία σχολική 
μονάδα δεν είναι όσο ανεξάρτητη χρειάζεται για να εισαχθούν σ’ αυτήν καινοτομίες με 
αντιστάθμισμα χρηματικά ή άλλα ανταλλάγματα. Στα συστήματα αυτά, οι εκπαιδευτικές 
αλλαγές πραγματοποιούνται μόνο, όταν το επιλέξει η κυβέρνηση, δεν είναι συχνές και 
συστηματικές και προκύπτουν είτε διαμέσου ειρηνικής πολιτικής χειραγώγησης είτε ως 
προϊόν έκρηξης που ακολουθείται από νομοθεσία πανικού. Στα συγκεντρωτικά 
εκπαιδευτικά συστήματα ο μόνος τρόπος που έχουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την 
εκπαίδευση, προκειμένου να επηρεάσουν την κρατική εκπαιδευτική πολιτική είναι να 
δράσουν εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος, συμμετέχοντας σε μια «εξωτερική» ομάδα 
πίεσης ή/και σε μία εθνική πολιτική οργάνωση εμπλεκόμενοι σε πολιτική αλληλεπίδραση σε 
εθνικό επίπεδο (Archer, 1984). 

Ο ρόλος των ομάδων συμφερόντων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει χαρακτήρα συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό και 
«φορμαλιστικό» (Κουτούζης, 2008; Παπαδάκης, 2003; Σαΐτης, 2008). Σε ένα τέτοιο 
συγκεντρωτικό σύστημα η έκταση των αλλαγών που μπορούν να εισαγάγουν οι 
εκπαιδευτικοί στο σχολείο τους είναι περιορισμένη, λόγω του  χαμηλού βαθμού αυτονομίας 
των σχολικών μονάδων. Αντίθετα, η εκπαιδευτική πολιτική διαμορφώνεται σε κεντρικό 
επίπεδο. Η κεντρική διοίκηση, το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (ΙΕΠ), ως επιτελικός επιστημονικός φορέας που το υποστηρίζει,  έχουν το κύριο 
βάρος για τη διαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος και τη θεσμοθέτηση και εισαγωγή 
καινοτομιών στη σχολική μονάδα, η οποία περιορίζεται στην εφαρμογή των αποφάσεων 
του Υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με όσα παραπάνω αναφέρθηκαν είναι σημαντική η 
μελέτη όλων εκείνων των ομάδων με ενδιαφέρον για την εκπαίδευση που δρουν απευθείας 
είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή (Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας και Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής) είτε σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο με στόχο να επηρεάσουν τη 
διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και ειδικότερα την εισαγωγή καινοτομιών στο 
αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου (Ανδρέου, 1985; Ανδρέου, χ.χ).  

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η αυτονομία του εκπαιδευτικού είναι περιορισμένη 
και αφορά κυρίως στην επιλογή των μεθόδων διδασκαλίας του, στη δυνατότητα 
αντικατάστασης κειμένων του σχολικού εγχειριδίου με σχέδια εργασίας στο γλωσσικό 
μάθημα και στην υλοποίηση διαθεματικών δραστηριοτήτων στο μάθημα της «Ευέλικτης 
Ζώνης» (ΔΕΠΠΣ, 2003). Στη συνέχεια της εργασίας μας επιχειρούμε την ανάδειξη των 
ατόμων και των ομάδων συμφερόντων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και τις 
στρατηγικές και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να επηρεάσουν την 
εισαγωγή καινοτομιών με έμφαση στην καινοτομία STE(A)M στη σχολική μονάδα. 
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Τοπικές και περιφερειακές συλλογικές οντότητες και άτομα και ο ρόλος τους 
στην προώθηση  της καινοτομίας STE(A)M  

Σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο υπάρχουν αρκετά άτομα και ομάδες  που 
ενδιαφέρονται για την επιτυχία των στόχων του σχολείου, την αποτελεσματικότητά του και 
ταυτόχρονα επηρεάζονται από αυτή.  Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί, οι  
μαθητές, οι γονείς τους, οι διοικητικοί  υπάλληλοι στην  εκπαίδευση, το βοηθητικό 
προσωπικό των σχολείων, οι εκλεγμένοι ηγέτες και τα μέλη των τοπικών και περιφερειακών 
συμβουλίων, οι τοπικοί επιχειρηματίες, οι υπάλληλοι των δήμων και της περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με την εκπαίδευση, οι εκπρόσωποι των δήμων στα σχολικά 
συμβούλια. Επίσης, ενδιαφέρον για την εκπαίδευση έχουν συλλογικές οντότητες, όπως 
τοπικές επιχειρήσεις, οργανισμοί, επιτροπές, μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολιτιστικά 
ιδρύματα, καθώς και σύλλογοι ή ενώσεις που εκπροσωπούν συγκεκριμένες ομάδες, όπως 
σύλλογοι εκπαιδευτικών, οργανώσεις γονέων και ενώσεις που εκπροσωπούν εκπαιδευτικούς 
σε συγκεκριμένους ακαδημαϊκούς κλάδους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ένα "μερίδιο" στο 
σχολείο και τους μαθητές του, έχουν δηλαδή, προσωπικό, επαγγελματικό, πολιτικό ή 
οικονομικό ενδιαφέρον και προβληματίζονται για τους τρόπους καλύτερης επίτευξης των 
στόχων του (https://bit.ly/3uEpFkw). 

Τα παραπάνω άτομα και συλλογικότητες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
στην προώθηση και υλοποίηση αλλαγών και καινοτομιών στο σχολικό πρόγραμμα, 
επομένως και της καινοτομίας της STE(A)M εκπαίδευσης. Με τη συμπερίληψη 
περισσότερων μελών μιας εκπαιδευτικής κοινότητας στη διαδικασία σχεδιασμού της 
εφαρμογής μιας καινοτομίας καλλιεργείται η αίσθηση της ιδιοκτησίας της. Όταν τα μέλη 
ενός οργανισμού ή μιας κοινότητας αισθάνονται ότι οι ιδέες και οι απόψεις τους 
εισακούγονται και όταν τους δίνεται η ευκαιρία να συμμετάσχουν αυθεντικά σε μια 
διαδικασία σχεδιασμού ή βελτίωσης, αισθάνονται περισσότερο εμπλεκόμενοι στο έργο και 
στην επίτευξη των στόχων του, γεγονός που θα αυξήσει την πιθανότητα επιτυχίας. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται όροι όπως "εξασφάλιση κοινωνικής υποστήριξης", 
"οικοδόμηση συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών" ή "καλλιέργεια του αισθήματος 
συλλογικής ιδιοκτησίας", για να περιγράψουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μελών της κοινότητας σε μια διαδικασία σχεδιασμού και 
βελτίωσης.  

Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και η εφαρμογή των πρακτικών 
STE(A)M στην εκπαίδευση 
Στη συνέχεια θα αναδείξουμε τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, εντός και εκτός της 
σχολικής μονάδας,  και τον τρόπο που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή πρακτικών 
STE(A)M στην εκπαίδευση. 

Ο σημαντικότερος παράγοντας είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, γιατί εκείνοι θα 
ενσωματώσουν και θα εφαρμόσουν τις πρακτικές STE(A)M στην καθημερινή τους διδακτική 
πρακτική. Οι πρακτικές STE(A)M μπορούν να εφαρμοστούν είτε στο πλαίσιο ενός 
μαθήματος με τη διεπιστημονική προσέγγιση μιας έννοιας του είτε με την προώθηση 
πρακτικών STE(A)M, στο πλαίσιο του μαθήματος της ευέλικτης ζώνης-βιωματικών δράσεων 
ή στους ομίλους των Πειραματικών Σχολείων.  

Ειδικότερα, στη διεπιστημονική προσέγγιση, το υπό εξέταση θέμα απαιτεί τη συμβολή 
διαφόρων επιστημών. Η διεπιστημονικότητα διατηρεί τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ 
των μαθημάτων, αλλά γίνονται προσπάθειες με διάφορους τρόπους να συσχετιστεί το 
περιεχόμενό τους, προκειμένου να αποκατασταθεί η εσωτερική ενότητα της γνώσης και η 
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ολιστική άποψη του κόσμου. Έτσι, κατά τη διδασκαλία ενός μαθήματος, συνδέονται γνώσεις 
από άλλα μαθήματα και γνωστικούς τομείς (Θεοφιλίδης, 2010; Ματσαγγούρας, 2002).  

Η δεύτερη επιλογή του εκπαιδευτικού είναι να υλοποιήσει μια διαθεματική ή ακόμα και 
διεπιστημονική πρακτική στο πλαίσιο του μαθήματος της «Ευέλικτης Ζώνης» στα Δημοτικά 
Σχολεία και στους «Ομίλους» στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία. Η διαθεματική 
προσέγγιση καταργεί την αυτονομία των STE(A)M μαθημάτων ως πλαισίων για την 
οργάνωση των σχολικών γνώσεων και τη θέση τους παίρνουν ζητήματα, καταστάσεις ή 
προβλήματα. Προωθεί την ολιστική απόκτηση γνώσεων που επιτρέπει στον μαθητή να 
διαμορφώσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων που θα του επιτρέψει να 
αναπτύξει προσωπική άποψη για θέματα που σχετίζονται μεταξύ τους, θέματα της 
καθημερινής ζωής (Lawton et., al, 2000;  Ματσαγγούρας, 2003; Χρυσαφίδης, 2011). 

 Τα διοικητικά κυρίως, στελέχη της εκπαίδευσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης κάθε περιφερειακής ενότητας 
και οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι των σχολείων. Η υποστήριξη κάθε πρωτοβουλίας που 
αναπτύσσεται για την προώθηση και την εφαρμογή πρακτικών STE(A)M από τα στελέχη 
της εκπαίδευσης αποτελεί βασικό εργαλείο προώθησης της καινοτομίας στο σχολείο. Ο 
διευθυντής-ηγέτης έχει καταλυτικό ρόλο στη διαχείριση–επιτυχία των αλλαγών, καθώς 
μπορεί να συμβάλλει με τη στάση του στην κάμψη των εμφανιζόμενων εμποδίων και στη 
μείωση των αρνητικών συμπεριφορών, καλλιεργώντας κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και 
δεκτικότητας στην αλλαγή (Μπουραντάς, 2002).  

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου έχουν την επιστημονική υποστήριξη μιας ομάδας  
εκπαιδευτικών στο επιστημονικό τους αντικείμενο καθώς και την παιδαγωγική ευθύνη και 
υποστήριξη μιας ομάδας σχολείων. Ένας από τους σημαντικότερους ρόλους τους είναι ο 
σχεδιασμός και η προώθηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η αξιολόγηση 
της προόδου υλοποίησής τους με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 
έργου. Ο Συντονιστής μπορεί να έχει καταλυτικό ρόλο στην εισαγωγή πρακτικών STE(A)M, 
καθώς μπορεί να συμβάλει με τις επιμορφωτικές του δράσεις και την προσωπική του στάση 
στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, στην ενημέρωση, εξοικείωση και τεκμηρίωση της 
αναγκαιότητας και της σημασίας της εκπαίδευσης STE(A)M, στη σύνδεση θεωρίας και 
πράξης, στην ενθάρρυνση και στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία 
εφαρμογής της καινοτομίας, στην υπέρβαση των εμποδίων και στην επίλυση προβλημάτων. 
Το θέμα της εκπαίδευσης STE(A)M μπορεί να συμπεριληφθεί στις υποχρεωτικές και 
προαιρετικές δραστηριότητες επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς. Οι συζητήσεις, οι 
διαλέξεις, τα σεμινάρια (διαδικτυακά ή δια ζώσης), τα εργαστήρια, καθώς και η παραγωγή 
και προώθηση εγγράφων πολιτικής, προτάσεων και συστάσεων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία ενημέρωσης και επιμόρφωσης. Τα στελέχη της εκπαίδευσης 
αλλά και τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) μπορούν να 
αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ και τη διαδικτυακή/εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι οποίες 
προσφέρουν νέες ευκαιρίες για συνεχή επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη. Σε αυτό 
το πλαίσιο μπορεί να αναπτυχθεί μαζικό ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC), να 
διοργανωθούν διαγωνισμοί, να υλοποιηθούν αποτελεσματικές διαδικτυακές εκστρατείες σε 
ιστοτόπους, εφημερίδες, να δημιουργηθούν ομάδες με ενδιαφέρον στην εκπαίδευση 
STE(A)M σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να αξιοποιηθούν διαδραστικές πλατφόρμες. 
Σημαντική συμβολή στην προώθηση μιας καινοτομίας είναι και η διοργάνωση συνεδρίων 
με θέμα τόσο το θεωρητικό της πλαίσιο όσο και τις πρακτικές της. 

Έρευνες έχουν τεκμηριώσει ότι η αρμονική, εποικοδομητική συμμετοχή των γονέων στη 
σχολική ζωή, η σταθερή και γόνιμη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς  έχει σημαντική 
θετική επίπτωση στη μάθηση των παιδιών (Epstein, 1996. Ματσαγγούρας, 2008). Οι γονείς 
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μπορούν να υποστηρίξουν και να επηρεάσουν την υιοθέτηση και εφαρμογή μιας 
καινοτομίας, καθώς επιθυμούν ένα επιτυχημένο εκπαιδευτικό σύστημα για τα παιδιά τους. 
Οι γονείς οργανώνονται σε Συλλόγους Γονέων σε σχολικό επίπεδο και επίπεδο Δήμου, σε 
Ομοσπονδίες  σε περιφερειακό επίπεδο και σε Συνομοσπονδίες σε επίπεδο χώρας. 

Οργανισμοί, ιδρύματα και ενώσεις με ενδιαφέρον για την εκπαίδευση 
Σημαντική συμβολή στην προώθηση της καινοτομίας STE(Α)M στο σχολείο μπορεί να έχουν 
οργανισμοί, ιδρύματα και ενώσεις που δρουν εκτός της σχολικής μονάδας, αλλά έχουν 
άμεση ή έμμεση επιρροή σε αυτή. Η αντίληψη που τα μέλη τους θα αποκτήσουν για το 
στόχο της καινοτομίας και η κατανόηση της μπορεί να βοηθήσει στην παρακίνηση των 
εκπαιδευτικών και των παιδιών να την υιοθετήσουν στο σχολικό περιβάλλον. Θα ήταν 
ιδιαίτερα γόνιμο να αναπτυχθούν εταιρικές σχέσεις μεταξύ σχολείων, επιχειρήσεων, 
οργανισμών, ιδρυμάτων, ενώσεων και της ευρύτερης κοινωνίας. Με την προώθηση κάθε 
είδους συνεργασίας, όπως συμπράξεις, επιστημονικές εκδηλώσεις, εργαστήρια 
αναδεικνύεται η σημασία της εκπαίδευσης STE(Α)M ως μια καινοτομία που συμβάλλει στην 
καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για την ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων του 
21ου αιώνα (Daugherty, 2013). 

Ειδικότερα, μέλη του διδακτικού προσωπικού των πανεπιστημίων μπορούν να 
προωθήσουν τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών των πανεπιστημιακών 
τμημάτων που εκπαιδεύουν μελλοντικούς εκπαιδευτικούς με τη φιλοσοφία, τις αρχές και τις 
πρακτικές της STE(Α)M εκπαίδευσης, με στόχο τη γενίκευση εφαρμογής της στα σχολεία, 
αφού οι εκπαιδευτικοί θα έχουν γνωρίσει κατά τη διάρκεια της αρχικής τους κατάρτισης την 
καινοτομία.  Επίσης, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές των Παιδαγωγικών 
Τμημάτων στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης παρακολουθούν και διδάσκουν σε 
σχολεία της πανεπιστημιακής περιφέρειας. Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η άμεση 
επαφή του φοιτητή με τη σχολική πραγματικότητα, η εξοικείωσή του με την εκπαιδευτική 
διαδικασία και η βαθμιαία και συστηματική εισαγωγή του στο σχεδιασμό, στη διαχείριση 
και διδασκαλία στη σχολική τάξη, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές, και στην 
αξιολόγηση της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας (Darling-Hammond, 2010). Η 
συμπερίληψη της διδασκαλίας τουλάχιστον μίας πρακτικής STE(A)M ανά φοιτητή κατά τη 
διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία των 
Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίοι έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική 
καθοδήγηση των σχολείων που δέχονται φοιτητές για την πρακτική τους άσκηση, με τους 
καθηγητές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την πρακτική άσκηση. 

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και στελέχη της τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης, 
όπως δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι μπορούν να στηρίξουν ποικιλότροπα την 
εισαγωγή  καινοτομιών στο σχολείο, καθώς οι ψηφοφόροι βασίζουν την απόφασή τους στον 
τρόπο με τον οποίο οι δημόσιοι αξιωματούχοι δείχνουν την υποστήριξή τους στο 
εκπαιδευτικό σύστημα. 

Οι επιστημονικοί σύλλογοι στον τομέα της εκπαίδευσης, σε εθνικό αλλά και τοπικό 
επίπεδο (π.χ. Μαθηματική Εταιρεία, Ένωση Ελλήνων Φιλολόγων, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, 
Ένωση Κοινωνιολόγων, Ένωση Ελλήνων Χημικών, Σύλλογοι Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, 
Μουσικής, Πληροφορικής), μέσω των επιστημονικών τους συνεδρίων, των δραστηριοτήτων 
τους, του διαλόγου, των κινητοποιήσεων και των διαπραγματεύσεών τους, αναδεικνύουν τα 
προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος και μεταξύ άλλων προτείνουν και ενίοτε 
πιέζουν για την εισαγωγή μαθημάτων στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών, την αύξηση των 
ωρών διδασκαλίας τους, την ενίσχυση μαθησιακών αντικειμένων στην ιεραρχία των 
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μαθημάτων του σχολείου. Επομένως, οι εν λόγω σύλλογοι μπορούν να συμβάλλουν στην 
προώθηση μιας καινοτομίας όπως η STE(Α)M στο σχολείο.  

Το συνδικαλιστικό κίνημα επιδρά επίσης, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και 
επηρεάζει τις απόψεις και τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών (Παπαδούρης, 2010). Τα 
συνδικάτα των εκπαιδευτικών έχουν κυρίως επαγγελματικές διεκδικήσεις, ταυτόχρονα όμως 
εκφράζουν και προωθούν προτάσεις και θέσεις για καθαρά εκπαιδευτικά θέματα. Μεταξύ 
αυτών είναι τα προγράμματα σπουδών. Προφανώς, η συμπερίληψη της προώθησης της 
πολιτικής της STE(Α)M εκπαίδευσης στον εκπαιδευτικό λόγο των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, μπορεί να συμβάλει θετικά 
στην υιοθέτηση των πρακτικών αυτών από τους εκπαιδευτικούς. 

Τα τοπικά εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια επιδιώκουν τη δημιουργία ενός 
ανταγωνιστικού και σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα οδηγήσει σε 
οικονομική ανάπτυξη και ασφαλώς ενδιαφέρονται για τον εκσυγχρονισμό του 
εκπαιδευτικού συστήματος, ανάμεσα στους στόχους του οποίου είναι η καλλιέργεια των 
κατάλληλων δεξιοτήτων των μαθητών, για να καταφέρουν να ανταποκριθούν με επιτυχία 
στους μελλοντικούς ρόλους τους ως υπάλληλοι, εργαζόμενοι, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και 
ηγέτες της κοινότητας. Ανάμεσα στις δράσεις τους είναι η διοργάνωση συνεδρίων, 
εργαστηρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, μέσα από τις οποίες μπορεί να προωθηθούν 
και εκπαιδευτικές καινοτομίες, όπως η STE(Α)M εκπαίδευση, ως μια εκπαιδευτική 
προσέγγιση και μέθοδο που καλλιεργεί το ενδιαφέρον των μαθητών για τα πεδία της 
επιστήμης (φυσική, χημεία, βιολογία), της τεχνολογίας, της μηχανικής, αλλά και της Τέχνης 
με την ευρεία έννοια του όρου. Τα επιμελητήρια θα μπορούσαν επίσης να προωθήσουν τη 
σύνδεση και τη συνεργασία των σχολείων με τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας. 

Οι αρθρογράφοι και οι δημοσιογράφοι του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου είτε ως 
ομάδα πίεσης είτε εκφράζοντας άλλες ομάδες πίεσης επιδρούν, τόσο στη διαμόρφωση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής, από άποψη περιεχομένου, προτεραιοτήτων και προσανατολισμού, 
όσο και στις πολιτικές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις με επίκεντρο τα εκπαιδευτικά 
ζητήματα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της 
προβολής, να δώσουν το βήμα στους εκπαιδευτικούς να μιλήσουν για την εκπαίδευση 
STE(Α)M και να αναδείξουν το ζήτημα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.  

Συμπεράσματα 

Η απόφαση για την εισαγωγή και προώθηση μιας μεταρρύθμισης, αλλαγής  ή καινοτομίας 
στο συγκεντρωτικό και «φορμαλιστικό» ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι πρωτίστως 
μια πολιτική απόφαση που λαμβάνεται σε επίπεδο διοίκησης και επιστημονικής 
καθοδήγησης σε κεντρικό επίπεδο. Τα σχολεία λαμβάνουν κυρίως οδηγίες από το 
Υπουργείο Παιδείας και τον επιτελικό επιστημονικό φορέα της εκπαίδευσης, το ΙΕΠ. Η 
έκταση των αλλαγών και η προώθηση καινοτομιών που μπορούν να εισαγάγουν οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί και η τοπική σχολική κοινότητα στο επίπεδο της σχολικής μονάδας είναι 
περιορισμένη, λόγω του χαμηλού βαθμού σχολικής αυτονομίας. Το κεντρικό σύστημα 
σχολικής διοίκησης δημιουργεί ένα κλειστό εκπαιδευτικό σύστημα που δεν έχει την 
απαραίτητη ευελιξία στην αλλαγή και την καινοτομία. Ωστόσο, είναι δυνατό στο πλαίσιο 
της σχετικής αυτονομίας της σχολικής μονάδας,  με τη θεσμοθέτηση του μαθήματος της 
«Ευέλικτης Ζώνης», τη δυνατότητα διαθεματικών προσεγγίσεων που προβλέπει το  
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τη δυνατότητα των 
εκπαιδευτικών να επιλέγουν ελεύθερα τις μεθόδους διδασκαλίας τους, να εισαχθούν και 
εφαρμοστούν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα στο σχολείο με πρωτοβουλία των 
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ίδιων των εκπαιδευτικών. Στην εργασία αυτή αναδείξαμε αρκετά άτομα και ομάδες που 
δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είτε εργάζονται στην εκπαίδευση 
είτε ενδιαφέρονται γι’ αυτήν, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά με τη 
στάση και τις ενέργειές τους στην προώθηση, υλοποίηση και κυρίως την εδραίωση της 
καινοτομίας  STE(A)M στο σχολικό πρόγραμμα.  

Ξενόγλωσσες αναφορές 
Archer, Μ. (ed.), (1982). The sociology of educational expansion. London: Sage. 
Archer, Μ. (1984). Social Origins of Educational Systems. London: Sage. 
Archer, Μ. (1985). Educational Politics. A model for their analysis, στο McNay, I. – Ozga, J. (eds.), Policy 

Μaking in Education. Oxford: Pergamon Press, 39-64. 
Darling-Hammond, L. (2010). Constructing 21st-century teacher education. In V. Hill-Jackson & C. W. 

Lewis (Eds). Transforming teacher education. What went wrong with teacher training and how we can fix it. 
Sterling, VA: Stylus Publishing, LLC  

Daugherty, M. K. (2013). The Prospect of an “A” in STEM Education. Journal of STEM Education: 
Innovations and Research, 14(2), 1015. 

Epstein, J. L. (1996). Perspectives and previews on research and policy for school, family, and 
community partnerships. In A. Booth& J. Dunn (Eds.). Family-school links: How do they affect 
educational outcomes? (pp. 209-246). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

European Commission, (2012). Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic 
outcomes. Retrieved 10 Sept. 2020, from http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/com669_en.pdf 

Fullan, M. (2010). All systems go: The change imperative for whole system reform. CA: Corwin. 
Kotter, J. (1996). Leading chance. Harvand: Harvand Business Press. 
Lawton, D., Cairns, J. and Gardner, R. (eds) (2000). Education for citizenship. Great Britain: Cromwell 

Press. 
 
Ελληνόγλωσσες αναφορές 
Ανδρέου, Α. (1985). Η διοίκηση της εκπαίδευσης: Γραφειοκρατία, συγκεντρωτισμός, και μορφές 

νομιμοποίησης της κρατικής εξουσίας. Σύγχρονα θέματα, 24, 57-60. 
Ανδρέου, Α. (χ.χ).  Οι ομάδες πίεσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ΕΑΠ, υπό έκδοση. 
Anweiler, Os. (2003). Εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη (Μτφ. Δ. Θωίδη). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη. 
ΔΕΠΠΣ (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

Ανακτήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2009 από http://www.pi-schools.gr/programs/depps  
Θεοφιλίδης Χ. (2010). Διαθεματική Προσέγγιση της Διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγόρη. 
Κουτούζης, Μ. (2008). Η εκπαιδευτική μονάδα ως οργανισμός. Στο Α. Αθανασούλα-Ρέππα, Μ. 

Κουτούζης, Γ. Μαυρογιώργος, Β. Νιτσόπουλος, & Δ. Χαλκιώτης (Επιμ.), Διοίκηση κπαιδευτικών 
Μονάδων: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική (τόμ. Α΄, 27-45). Πάτρα: Ε.Α.Π. 

Κυριακώδη, Δ & Τζιμογιάννης, Α. (2015). Οι εκπαιδευτικές καινοτομίες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: 
Μελέτη των βραβευμένων έργων της δράσης Θεσμός Αριστείας και Ανάδειξη Καλών Πρακτικών. 
Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 8(3), 123-151. 

Ματσαγγούρας, Η. (2002). Διεπιστημονικότητα, Διαθεματικότητα και Ενιαιοποίηση στα νέα 
Προγράμματα Σπουδών: Τρόποι οργάνωσης της σχολικής γνώσης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών 
Θεμάτων, 7, 19-36. 

Ματσαγγούρας, Η. (2003). Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση. Εννοιολογική Αναπλαισίωση και Σχέδια 
Εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρης. 

Ματσαγγούρας, Η. (2008). Σχέσεις σχολείου και οικογένειας: Εναλλακτικές θεωρήσεις του περιεχομένου 
και του πλαισίου των σχέσεων. Στο Α. Μπρούζος, Π. Μισαηλίδη, Α. Εμβαλωτής, & Α. Ευκλείδη 
(Επιμ.), Σχολείο και Οικογένεια (Τόμος 6, σελ. 35-68). Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής 
Εταιρίας Βορείου Ελλάδος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Μπουραντάς, Δ. (2002). Μάνατζμεντ. Αθήνα: Μπένος. 
Μπουραντάς, Δ. & Παπαλεξανδρή, Ν. (2003). Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Αθήνα: Μπένος. 
Παπαδάκης, Ν. (2003). Εκπαιδευτική πολιτική. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 



 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
469 

Παπαδούρης, Π. (2010). Εκπαιδευτική Πολιτική Και Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος 1946-1967: Σιωπές, 
συγκλίσεις, αποκλίσεις, συγκρούσεις. Αθήνα: Gutenberg. 

Σαΐτης, Χρ. (2008). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης: θεωρία και πράξη (5η έκδ.).  Αθήνα: Ατραπός. 
Χρυσαφίδης Κ. (2011). Διαθεματική Προσέγγιση της Γνώσης. Αθήνα: Δίπτυχο. 
 
 
 
Σύνδεσμος βίντεο- QR CODE 
 
https://bit.ly/3Cb42LU 
 
 

  



Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | STE(A)M educators & education 

470 

“Diving into CHOICE Framework for Reforming STEM 
curricula through STE(A)M approach in education” 

Dr Athanasia Balomenou1, Elena Sarlis2  
smpalom@upatras.gr, elenasarli35@gmail.com 

1 Education Work Coordinator on Mathematics in the Regional Centre for Educational 
Planning (P.E.K.E.S) of Western Greece 

2Researcher at the University of Peloponnese 

Abstract 

There is a recognised need for developing Europe-wide pedagogies and instruments to meet the real 
needs of learners and teachers in STEM, as well as of higher education institutions and the labour 
market. Against this background, CHOICE Erasmus+ KA3 - based on transnational, multi-stakeholder 
cooperation - aims to contribute to boosting young people’s interest in STEM subjects and careers, and 
to reduce skill mismatches in the labour market through a practice-oriented, ICT-based educational 
approach and an innovative STE(A)M-based training path. As the strategic link between the recognised 
needs and matching educational provision, CHOICE proposes a Framework for reforming STEM 
curricula (Framework) that serves as a source of inspiration for STE(A)M pedagogy, by outlining the 
main challenges related to STEM teaching and learning, and potential strategies to cope with them. 
CHOICE Framework contains both the identified areas in need of improvement as well as suggestions 
for the principle topics to be addressed by the Open Educational Resources (OERs) that will be 
developed in the next stage of the CHOICE programme through cross-disciplinary and creative 
pedagogical approaches in STE(A)M and fall in 5 macro-areas: 1.Connecting STEM and arts, 2. 
Experiential projects, 3.Stronger focus on language in science and math lessons,  4.Technology in social 
sciences and 5.Sports in STEM education. The guiding questions in the development of this Framework 
are WHAT (areas of improvement), HOW (approaches/methodologies) and WHO (target group(s) 
affected by the improvements, i.e. teachers and students), oriented by the findings and with the view to 
proposing a broader, multilevel and multi-actor scope of ideas for improving STE(A)M curricula. In 
addition, the framework provides examples of learning outcomes linked to the proposed methodologies 
in terms of skills and competencies for the labour market. The list is not exhaustive. The framework will 
be the basis for the development of a MOOC which involves teachers and students in a cross-
disciplinary bottom-up learning process promoting the use of innovative pedagogies focused on a 
constructive interaction between STEM and non-STEM subjects. 

Key words: STEM education, STE(A)M approach, reforming curricula, students’ motivation, STEM-
careers, STEM gender gap, MOOC for teachers and students 

Introduction 

The need for highly qualified workers in the leading fields of research and innovation, such 
as STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), to close the skill gap present 
in the European labour market has become ever urgent. However, only a minority of young 
people are motivated to choose a career in STEM: only around 25% of 2016 graduates in EU-
28 came from these fields of study, according to European Economic & Social Committee 
(2018). This is especially true for women, who made up only one third of these graduates in 
natural sciences, mathematics, statistics, and information and communication technologies 
in 2016 (CEDEFOP, 2016). Weak interest in STEM subjects is often ascribed to a lack of 
practicality and cross-disciplinary approaches in the teaching of the concerned subjects. 
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CHOICE is an Erasmus+ KA3 project that aims to develop and test an innovative and 
collaborative approach to STE(A)M education, complementing existing initiatives, to 
support the reform of school curricula in order to boost young people’s interest towards 
STEM subjects and careers, contributing to reduce skill mismatches in the labour market. 
Five countries and 9 organisations participate in the project: Italy, Cyprus, Spain, Greece 
and Belgium.   

CHOICE, based on the information provided in the CHOICE State-of-the-Art report (SoA 
report) and the Reflective Practice Case-Study compendium (Compendium), developed a 
Framework (LifeLongLearning Platform, 2020) on the basis of the identified critical areas in 
need of improvement within current STEM education in the 4 implementing countries. The 
Framework outlines a number of potential approaches and techniques for improving the 
STEM pedagogy through a STE(A)M approach, based on the foundation laid so far in the 
project and on the five macro-areas, within which the OERs will be developed. The collected 
case studies and examples of good practice will serve as models and inspiration for 
improvement since they have already shown the benefits of the STE(A)M approach. The 
ideas put forward will fall under the five macro-areas presented in this article, keeping in 
mind that a clear-cut categorisation might not always be possible given the 
multidisciplinarity of the approaches. The project will result in the creation of needs-based 
and innovative Open Educational Resources (OERs) for STE(A)M education which take into 
account both a broader context of educational needs and realities as well as individual 
perceptions and support needs in the classroom.  

In this article, we present the proposed framework by firstly discussing the need for 
changing STEM curricula, then we proceed with the methodology for mapping of local and 
regional initiatives and identifying the areas of improvement in STEM education and finally 
we propose and analyze the 5 macro-areas which are supporting the Framework, with the 
aim of reforming the STEM curricula, by adopting a STE(A)M approach in education. 

Method 

The framework was formed after the acquisition and analysis of information provided in the 
CHOICE State-of-the-Art report (SoA report) and a Reflective Practice Case-Study 
compendium (Compendium). The framework is developed on the basis of the identified 
critical areas in need of improvement within current STEM education in the 4 implementing 
countries Greece, Spain, Italy and Cyprus. The robustness of the findings as the basis for the 
Framework, is reflected in the different perspectives captured during the collection of data: 
primary research covers teachers and learners, higher education.  

The State of the Art Analysis gave an overview of the educational system and the types 
of educational programmes offered by public and private schools in the four implementing 
countries. It highlighted the need to reform STEM-related curricula and integrate good 
practices in teaching STEM that foster the students’ interest in STEM subjects as well as the 
attractiveness of STEM-related careers. The State of the Art Analysis was formed in two 
levels. Firstly a desk-based research was conducted which consisted of findings from each 
country followed by an analytical part with the students and teachers’ attitude toward 
STEM subjects which was based on field research of questionnaires for students and 
teachers. The questionnaires consisted of closed-ended questions where the students could 
choose between Not confident at all, Fairly Confident and Very confident in order to assess 
their confidence level and attitude toward STEM subjects at school. Similar questions were 
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included to provide a view of their future plans about following a career in STEM subjects. 
The gathered data were initially included in the National reports. 

Lastly, an add-on to the State-of-the-art report was the Reflective Practice Case-study 
Compendium that is a collection of case-studies discussed during the reflective groups by 
the three key stakeholder groups: representatives from businesses, Higher Education 
institutes and local authorities. Regarding the number of case studies which were included, 
there aren’t any precise guidance lines in the literature. What actually exists in the literature 
is an expected range between two to four as the minimum and 10, 12 or 15 as the maximum 
(Miles and Huberman 1994; Hedges 1985). This study remained in the boundaries set by 
researchers by analyzing cases as will be explained in the “Results” section for the formation 
of the framework. The reflective group meetings were conducted in all implementing 
partner countries. It also functions as a collection of the results of an in-depth reflection on 
existing measures, best practices and needs from the academic and business world, as well 
as on the policy level, thus providing a lever to align the new action proposed by CHOICE 
to existing initiatives. 
 

Results 

The respondents, representatives of Higher Education Institutes, public and private bodies, 
through a macro-level perspective highlighted three main challenges, i.e. improvement 
needs, which should be addressed towards an effective STE(A)M education. Below is an 
outline of the three needs and a brief reference as to how CHOICE aims to address them. 

 
 1. A more integrated, cross-disciplinary curriculum to encompass more subjects instead of 
the prevalent silo-based single-subject approaches – the CHOICE Framework for reforming 
curricula is exactly collecting examples of needs and linking them with good practices and 
methodologies that have proven effective in teaching STE(A)M and in the development of 
desired skills and competences.  
2. A more innovative, high-quality educational material to reinforce students’ interest in the 
field – addressed in CHOICE through 20 innovative Open Education Resources to be co-
produced by teachers, students and experts from STEM fields on the basis of this 
Framework. 
 3. More accessible professional development and training of teachers in the STE(A)M 
approach and use of ICT tools - CHOICE MOOC will provide teachers with OERs for their 
STE(A)M teaching practice including guidelines on how to use the MOOC in class and an 
introductory part on STE(A)M approaches in teaching. Teachers in the four implementation 
countries will be also trained on STE(A)M approaches and the implementation of the 
MOOC on STE(A)M education.  
 

Accessibility is a challenge for students as well, especially for girls and for students from 
disadvantaged backgrounds, which requires more awareness raising, support for teachers to 
tutor students when needed, more role models in STEM and better access to both 
information and support.  

 
The findings from the survey with teachers and students are in line with the input by the 

other stakeholders when it comes to the need to support and train teachers in course 
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delivery, and to the need to develop a more integrated curriculum to increase STEM 
attractiveness for students. Although the results somewhat vary across the four countries, 
these two main issues are shared. Teachers specifically need support in developing or 
enhancing digital skills and, apart from Cyprus, the surveyed teachers in the other three 
countries do not feel quite confident teaching in a foreign language. The need for an 
interdisciplinary methodology in teaching can be seen from two angles: on the one hand, the 
respondents consider the approach conducive for increasing students’ interest in STEM, 
especially female students and particularly from an early age; on the other hand, it should 
be taken into account that this implies further support for teachers - to develop the 
methodology, to deliver with competence and confidence, and finally, to be able to share 
experiences with other colleagues and engage in peer learning. The majority of the surveyed 
students (60-70%) find science subjects easier than theoretical ones, which further supports 
the argument in favour of making STEM classes more tangible and hands-on, in 
combination with other disciplines, to offer more real-life examples and experiences to 
students. 

 
CHOICE areas of STE(A)M approach to STEM education 

 
 The Framework outlines a number of potential approaches and techniques for 

improving the STEM pedagogy through a STE(A)M approach, based on the foundation laid 
so far in the project and on the five macro-areas, within which the OERs will be developed. 
The collected case studies and examples of good practice will serve as models and 
inspiration for improvement since they have already shown the benefits of the STE(A)M 
approach. The ideas put forward will fall under the five macro-areas below, keeping in 
mind that a clear-cut categorisation might not always be possible given the 
multidisciplinarity of the approaches.  

 

Table 1. CHOICE Areas of STE(A)M Approach to STEM Education 

5 Identified Macro-Areas   
Macro-Area 1 Connecting STEM and Art  

Macro-Area 2 Experiential Projects  

Macro-Area 3 Stronger Focus on Language 
in Science and Math Lessons  

Macro-Area 4 Technology in Social Sciences  

Macro-Area 5 Sports in STEM Education  
 
Macro-area 1:  Connecting STEM and art  
Connecting STEM and art – using visual arts such as drawing, painting, printmaking, 

sculpturing, ceramics, photography, design or crafts, and performing arts including playing 
music or theatre, performing magic, dance or puppetry while applying artistic creativity and 
imagination in STEM education. 

 Objectives: to boost creativity, support development of creative thinking and problem 
solving skills by combining STEM subjects with artistic, cultural and creative features. To 
make STEM subjects more attractive and more easily accessible for a wide range of students 
(including female students and students with disadvantaged backgrounds). 
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 Focus on skills and competences: STEM skills, creativity, innovation, imagination, out-
of-the box thinking, problem-solving, communication, collaboration, presentation skills, 
aesthetic skills, manual skills.  

   Examples of methodologies:  
a. Using origami to teach geometry. The use of origami in the classroom allows a wide 

range of mathematics to be covered in an engaging and stimulating way. It was found that 
while students ``[are] excellent at modelling numbers mentally and think logically to solve 
problems in number, their experience in practical mathematics and consequently the ability 
to work with geometrical concepts [is] very limited” (Pope, 2002). Origami represents an 
effective methodology to teach mathematical concepts while fostering transversal skills such 
as problem solving (e.g. the fact that there is more than one way to accomplish the same 
result) and the ability to work cooperatively with others. 

 b. Math Science Music. This initiative, launched by the Herbie Hancock Institute of Jazz, 
uses music as a tool to teach math and science to young people. The initiative focuses on 
younger students (primary school, grades 4-6), based on the premise that if students are 
introduced to STE(A)M subjects at an early age they are more likely to continue on this path 
in future studies. The website offers a set of free, interactive tools for learning STE(A)M 
subjects through music, covering topics such as: the concept of proportion, ratio and 
common multiples through musical rhythms; formal algebra concepts and symbols through 
jazz history, rhythm and notation; basic sound physics through the concepts of harmony 
and the use of different musical instruments etc.  

c. Scientific performance. Introduction of chemical and physical experiments (such as 
reactions of hydrogen peroxide with potassium iodide, colouring fire, salt crystals 
experiments) in a performance or an exhibition (for example with a theme of magic) to 
attract younger students to science and present STEM subject in fun and playful way.  

 
Macro-area 2: Experiential projects  
Experiential projects providing hands-on experience in the field of STEM, engaging 

students in interactive activities and connecting STEM subjects to their application in 
solving complex real life challenges and so-called wicked problems.  

Objectives: to promote multidisciplinary solutions to complex problems, demonstrate 
the direct link between STEM subjects and their real-life application, stimulate creative and 
innovative thinking, collaborative skills and team work and enhance students’ ability to 
search for solutions to new problems. Making students understand the connection of STEM 
to everyday problems with the view of encouraging them to pursue a career in these fields.  

Focus on skills and competences: STEM skills, creative thinking, cognitive skills, logic, 
critical thinking, inquiry skills and problem-solving skills, entrepreneurship, collaboration 
and communication skills.  

Examples of methodologies:  
a. Tinkering refers to a socio-technical, material and cultural practice; a Do-It-Yourself 

(D-I-Y) approach to invention and innovation that is often compared with the practice of 
‘hacking’, ‘making’ or ‘modding’ (modifying). As far as the technological development is 
concerned, tinkering is often seen as the means through which people attempt to penetrate a 
closed system and creatively rework it, either for the purpose of use, repair or make it do 
something beyond that which was initially intended by its original designer. Tinkering (or 
modding) reveals an ability to be adaptable and able to changing circumstances; skills with 
highly added value in many commercial and manufacturing contexts. Tinkering contributes 
to the development of STE(A)M competences in a variety of ways, including learning to 
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formulate hypotheses, verifying them through experimentation and producing theories; 
learning “how to make things work” through trial and error and a hands-on approach; 
learning creatively by embracing the seemingly undirected, playful process, which is 
historically at the base of multiple fundamental discoveries; etc (Jungnickel, 2016; Mader et 
al., 2016). Moreover, tinkering is a good way to approach and teach sustainability through 
the recycling already incorporated in its very concept. 

 b. Educational robotics. Educational robotics is an engaging and effective methodology 
to introduce young learners to programming and computational thinking while leveraging 
on their creativity. Educational robotics kits are usually coupled with mobile applications 
which allow learners to apply basic and advanced programming skills with the use of blocks 
(executable actions represented with icons that can be dragged to reorder them), thus 
bypassing the need to understand the complex syntax of regular programming languages. 
Creativity comes into play not only in the design of a series of instructions that will make 
the robot accomplish a certain action, but also in the creation of the robot itself. Educational 
robotics kits such as LEGO Boost allow young learners to give free rein to their creativity 
and design innovative solutions to controlled problems presented by the teacher.  

c. Bridging STEM to real-life challenges – combining some or all of the STEM 
disciplines together with other disciplines in order to identify connections between the 
subjects and real-world complex problems and search for a multidisciplinary solution. This 
includes teaching STEM within an authentic context for the purpose of connecting these 
subjects to daily problems in order to enhance students’ learning experience. Such activities 
can address some of the challenges listed in the Sustainable Development Goals Agenda and 
beyond, e.g. Clean Water and Sanitation, Affordable and Clean Energy, Sustainable Cities 
and Communities, Responsible Consumption and Production, Climate Action, Good Health 
& Well-Being etc.  

 
Macro-area 3: Stronger focus on language in science and math lessons  
Using a stronger focus on language in science and math lessons – adding a linguistic 

dimension to the STEM education using both mother tongue and/or foreign languages to 
support development of language skills, but also to engage emotions and imagination for 
example through literature, poems or riddles.  

Objectives: to enhance students’ communication skills in their mother tongue, support 
learning of foreign languages and encourage students to use scientific literature and other 
resources in English. Facilitate inclusion of students coming from families with migratory 
background or ethnic groups who can struggle with communication barriers. Increase focus 
on discussion and discourse in STEM teaching to develop self-confidence by knowing to 
express oneself in a content area.  

Focus on skills and competences: STEM skills, computational thinking, communication 
skills, presentation skills, language skills including work with written text as well as spoken 
language, vocabulary, discourse, explanation and argumentation in mother tongue and in a 
foreign language.  

Examples of methodologies:  
d. Content and language integrated learning (CLIL) - is an approach for learning 

content through an additional language (foreign or second), thus teaching both the subject 
and the language. It means using language as the medium of instruction rather than as the 
final goal. The language immersion method was used extensively in adult learning but can 
be adapted to the education of the youth as this approach produces more immediate results 
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and it appeals to self-motivated learners who possess a basic knowledge and understanding 
of the target language. 

 e. Computational thinking training - is a set of processes required in understanding 
problems by approaching them in a systematic manner, and formulating solutions. It 
involves logic, assessment, patterns, automation, and generalisation. Computational 10 
thinking does not only involve computers, but also examples of how music and grammar 
are involved with computational thinking. (Example: The School of Computational 
Thought, Greece, p.26 SoA report)  

 
Macro-area 4: Technology in social sciences  
Using technology in social sciences – using digital technologies, tools and application as 

well as multimedia in social research, history research, analysis of data to explain social 
phenomena, economic development etc.  

Objectives: to support development of students’ digital skills, digital literacy and use of 
digital technologies in learning social sciences, doing research and analysing data as well as 
digital collaboration. To support the use of multimedia in presentation of various topics, 
data and research results and to promote inquiry-based learning.  

Focus on skills and competences: STEM skills, analytical skills, critical thinking, 
computational skills, mathematical and statistical skills in digital environment, such as use 
of spreadsheet and analytical tools, digital and data literacy, ability to use digital tools and 
multimedia for presentation, exchange and collaboration, critical thinking, inquiry skills.  

Examples of methodologies:  
f. Collaborative digital storytelling – is an approach that fosters inquiry-based learning, 

teamwork and creativity by creating personal narratives created through a participatory 
multimedia process. Pupils research on a specific topic, for example climate change and 
refugees, and share opinions so they learn to use their own voice, learn digital skills and 
programming through a given software and create a collaborative project on what they have 
researched. It is an example of how to connect with children, connected education and 
education with values and also of how they can develop a lot of digital skills in a transversal 
way.  

g. Combining history and science in teaching – is an approach of teaching scientific 
methods through research on historical topics or teaching history of science. This approach 
combines the elements of science and the cultural context in which scientific methods or 
discoveries took place by engaging students in problem-solving activities and guiding them 
through the process and methods of scientific research.  

h. Orientation in Big Data - exploring interesting and current topics including social, 
demographic and economic phenomena using digital technologies and tools to access digital 
data resources, evaluate and analyse them. In the current context, students can observe the 
pandemic dynamics through a simulation of diseases spreading by linking data science and 
analytical skills in the context of societal and health challenges, especially pertinent in the 
current context of COVID-19. 

 
Macro-area 5: Sports in STEM education 
 Turning sports classes into learning experiences– connecting STEM education initiatives 

with sports and physical activity is an effective, hands-on and fun approach to teaching 
STEM and promoting healthy lifestyle. This can include a wide range of outdoor activities 
based on exploration of the environment, adventure-based activities and experiments in 
nature.  
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Objectives: to make STEM teaching more tangible and exciting through hands-on, sports 
themed lessons spanning biomechanics, physics, geometry, mathematics, biology and 
nutrition science. Increasing attractiveness of STEM for a wider range of students by 
integrating their favourite sports in STEM lessons in a theoretical as well as a practical way. 
To promote physical activity and healthy lifestyle among students.  

Focus on skills and competences: STEM skills, analytical skills, critical thinking, 
collaboration, problem-solving skills, decision-making skills, physical literacy and 
movement skills.  

Examples of methodologies:  
i. Bounce, it’s about energy – using a bouncing basketball ball to explore kinetic, 

potential and thermal energy and their transformation during a basketball game. Observing 
how the ball bounces and drops and how the energies transform in the process and thus 
learning the law of conservation of energy. Geometry can be taught as well, especially the 
parabolic arc of a ball swishing through the net.  

j. Physical fitness test – exploring and evaluating physical condition by using real data 
collected during a sports lesson or a physical activity and applying them to the Gallagher 
and Brouha Test to calculate the fitness index and determine appropriate grades. Students 
can also calculate calories intake and output and discuss the impact of physical activity to 
human health. In this way, analytical and mathematical thinking can be taught together 
with biology and nutrition science while promoting physical activity and its connecting to 
health and well-being.  

k. Outdoor activities can be incorporated in any of the subjects, using the environment 
to explore natural phenomena and make connections with the real world, for example in 
Ecobiology classes, Chemistry lessons on topics linked to environmental issues, or teaching 
coding through football matches. 

 
The Rationale of the Framework and all the above mentioned results as well as 

information about the free MOOC which will follow in order to support the STEM to 
STE(A)M policy reform can be found in more detail in the CHOICE project official website:  
https://www.euchoice.eu/  

 
Discussion and Conclusions 
 
The need for improving the STEM pedagogy through a STE(A)M approach is recognised 

in the literature. However, the process of integrating science, technology, engineering, 
mathematics and arts in authentic educational contexts is complex. There is also a lack of 
cohesive understanding of the profile of STEM educators to support the STE(A)M education 
approach (Spyropoulou & Kameas, 2020). Educational researchers indicate that teachers 
struggle to make connections across the STEM disciplines (Spyropoulou & Kameas, 2019). 
The identified lack of a widely acknowledged STE(A)M Education Framework in the 
literature concerning these important issues demands from researchers to work towards this 
direction. This framework is coming to support this lack not only in the micro-level of 
educators and students but also on the macro level of educational policy support. 

The CHOICE Framework  for reforming STEM curricula aims to address the identified 
need of increasing the attractiveness of STEM subjects and careers, by proposing hands-on, 
multidisciplinary approaches and activities in teaching and learning STEM, and with the 
view to reducing skill mismatches in the labour market, by adopting a STE(A)M  approach 
in education. This is an emerging need by all researchers since skills mismatches are widely 
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accepted as a factor that drags down on potential economic growth and as such require 
concrete policy measures both at the EU and national level. Moreover, tackling skill 
mismatches and promoting excellence in skills development can be achieved through an 
holistic STEAM approach in education. (Pears et al., 2019). 

The Framework is developed on the basis of the identified critical areas in need of 
improvement within current STEM education. These critical areas come from the 
information provided in the CHOICE State-of-the-Art report (SoA report) and the Reflective 
Practice Case-Study compendium (Compendium) and provides collected examples of 
STE(A)M pedagogy with demonstrated effectiveness in teaching and learning, especially in 
the five macro-areas within which the CHOICE OERs will be developed in the next step of 
the project. So, the proposed framework will serve as the basis for the development of 20 
innovative Open Education Resources to be co-produced by teachers, students and experts 
from the STEM field (from Universities and labour market).  

The project will result in a MOOC for teachers, but also for students. The MOOC training 
programme based on OERs that fall in the 5 macro-areas of the Framework will enable 
teachers and educators in different European teaching environments to smoothen the 
implementation of OERs into their teaching activities, help them strengthen their ICT skills 
as well as inspire them and provide access to a new and innovative approach on STE(A)M 
education following the main priorities of EU long term Strategy on Education and filling in 
the gaps according to the teachers identified needs. As far as the students are concerned, the 
MOOC will also serve as a learning environment, accessible by students of secondary 
education that will motivate, inspire and engage them in didactical STE(A)M situations, 
according to their personal interests, preferences and needs.  
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Abstract 

Introducing STEM education in University Pedagogy can reshape teacher’s and student’s roles, develop 
new models and learning activities under a truly inter-disciplinary context. Not only are new 
technological means like game-like learning environments, Virtual/Augmented Reality applications 
and simulations freely available, but also previous learner experiences have been already developed 
enough to make the next step in adopting innovative solutions in learning scenarios targeted to real-
world problems. This paper investigates the advances of STEM education in Engineering Pedagogy, 
especially at University level and beyond like in professional development and Life-Long Learning 
contexts. Among the most important conclusions is the flexibility in which computational thinking, 
Gamification and problem solving can be combined under the STEM approach in order to offer unique 
learner’s experiences. 

Keywords: STE(A)M, Gamification, Disruptive Technologies, Engineering Pedagogy 

Introduction 

Higher Education can play an important role in encouraging students and young 
professionals to enroll in STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) study 
subjects and the related professional development topics. Seeing the whole picture 
including the Disruptive Technologies (DT) which can create new educational values and 
eventually disrupts the existing learning approaches at University level and beyond. Having 
a resent experience in COVID-19 pandemic, we may see chances for change such as the 
explosion of eLearning or Blended Learning approaches, Learning Object repositories, the 
educational use of Simulators and Smart Agents (mobile assistants) in informal learning. 

Despite the numerous studies related to STEM education in elementary and secondary 
education, attention on STEM approaches in higher education and especially in Engineering 
education are rarely found. In this paper we discuss three main advantages of applying 
STEM education in Engineering Pedagogy in Higher Education and beyond: Analytical 
Thinking, Gamification, and Problem Solving. Those three main contributors can offer 
young scientists the ability to work in a fast changing environment using DTs as a toolset 
which extends their developed abilities in a holistic way. 

Literature Review of STEM in Higher Education 

From a historical point of view, the National Science Foundation of USA (NSF), 
(https://www.nsf.gov) initiated this approach using the term SMET (Science, Mathematics, 
Engineering, Technology), but after a while this term was replaced with the most known 
STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Today, there is a large number 
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of STEM postgraduate programs abroad which offer a wide range of transferable skills that 
are in high demand at all sorts of industries and organizations. A postgraduate course 
in Astronomy for example, might seem like it will only lead to an academic career, but the 
scientific analytical skills and systematic approach a student may learn easily transfers to all 
sorts of research and business analytical careers, not to mention the chance to work with all 
sorts of engineering, IT and space agencies.  

A Masters in Robotics Engineering is another STEM course that -although at first glance 
it seems rather niche- can in fact lead to a huge range of careers as the increasing use of 
robotics in daily life combined with an understanding of AI and can lead to working for a 
large number of customer goods production companies. 

Completing a postgraduate course in a subject, such as Statistics, would place a young 
professional in high demand from all sorts of governmental agencies and businesses, 
because all organisations require statisticians to understand and interpret data and reports. 
Other popular STEM subjects include Nanotechnology, Bionics Cybersecurity and IT 
Networking, subject areas in which graduates are required in a wide range of industries and 
for performing analytical work in many kinds of businesses (King, 2019). There are also 
postgraduate courses in teaching STEM subjects to children, such as the MSc in STEM 
Education at the University of Manchester (UoM, 2021). 

It is obvious that there is a need to combine multiple disciplines and bring insights 
together in new and exciting ways to solve real-world problems. London Interdisciplinary 
School (LIS, https://www.londoninterdisciplinaryschool.org) offers an interdisciplinary 
degree which involves focused learning on a range of disciplines across the sciences, arts 
and design, technology, social sciences, and the humanities. The Open University 
(www.openuniversity.edu) offers a BSc Combined STEM whereas students can build their 
own degree from a wide range of STEM modules and study routes leading to a qualification 
that’s unique to them. 

Business and management programs like MBAs actually do not traditionally fall under 
the STEM umbrella, but in recent years many leading US business schools have created 
STEM tracks within their MBA programs in response to sky-high demand from leading US 
companies for management talent that knows how to lead and problem solve in a tech-
driven environment. STEM MBA programs are designed to develop students’ management 
skills and technical expertise in harmony, producing a new class of future executives who 
are bilingual in business and tech. 

A step further, a degree in Exercise Sports Science (IFSA, 2021) could also be viewed as a 
STEM one through Kinesiology and ‘Exercise Metabolism’, which is how the body handles 
macronutrients consumed during exercise. This class includes a lab in order to test different 
exercises and how they affect the body, as well as how the body responds to them. 

From the entire above examples, it is clearly drawn that STEM approach is not only an 
option for tertiary education and especially those emphasizing in engineering, but also an 
advantage for offering to students and young professionals the opportunity to work at the 
cutting edge of the Industry 4.0. 

Engineering Pedagogy and STEM 

There is an increasing demand for STEM skills in order to meet the requirements of STEM 
related professions. Reports from the European Commission (2014, 2020) state a growth in 
the number of people working in STEM occupations, the fact that around half of STEM-
related occupations require upper-secondary level qualifications, and that during the last 
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decade (between 2007 and 2017) the portion of STEM students grew from 22% to 28%. 
Actually, the three first countries with particularly high shares were Germany, Greece and 
Finland (European Commission, 2020). 

Skills and abilities which transfers students and professionals from one STEM discipline 
to another, can be said that formulate a ‘boundary object’ (Star, 2010; Akkerman & Bakker, 
2011). As moving from disciplinary concepts to a true trans-disciplinary integration of STEM 
subjects (Leung, 2020), the role of boundary objects are becoming essential. In this paper we 
have identified three major boundary objects for STEM in Engineering Education: 
Computational Thinking, Gamification, and Problem Solving. The very same elements can 
be considered as STEM boundary pedagogy features while talking about Engineering 
Pedagogy. 

Computational Thinking 

According to Wing (2006) computational thinking refers to the ability to solve problems, 
design systems and explain human behavior by drawing on the concepts fundamental to 
computer science. In everyday praxis, educators may understand computational thinking as 
the ability or process to formulate everyday problems in such a way to be efficiently 
represented and solved by a computer system. Computational thinking is an ability which 
transfers students and professionals from one STEM discipline to another, and thus 
formulating a ‘boundary object’ (Akkerman & Bakker, 2011). It is not a secret how easily one 
may transfer data science techniques and algorithms from one study subject to another. 
Artificial Intelligence (AI) algorithms for example may be used to classify user accounts, 
bacteria or star systems. 

Computational Thinking is driven by disruptive technologies like Machine Learning, 
Cloud Computing and IoT technologies which offer the tools and techniques to allow 
effective practical applications. We can see that a wide range of study topics and 
professional areas require Computational Thinking. Not only core STEM topics, but also 
Computational Psychology requires such skills to explain user/consumer behavior, to 
rationalize manager’s expectations, to understand crowd-sourcing phenomena and more. 
Moreover, risk management has been based on periodic sensing and review activities. But 
after COVID-19 pandemic, scientists and the wider public realized that risks are not static 
and that they need a close-to-real time automatic monitoring and evaluation processes. User 
and environment monitoring technologies (wireless sensors, IoT devices, cloud storage 
services) will move our way of thinking towards a continuous risk monitoring approach 
and mitigation actions will become more dynamic than ever. 

Gamification 

Gamification is widely known as the application of game elements in non-leisure 
environments (Deterding et al., 2011). By applying game elements like competition, 
symbolic awards (points & badges), endless loops, puzzles, timed missions, undirected 
exploration, narrative stories, curiosity, team making, and more, pedagogical engineers can 
gamify learning environments. Although a new relatively new concept, literature evidence 
up to now has shown positive results in most cases. A systematic review performed by Ortiz 
et al. (2016) showed that by combining game elements in Higher Education can lead to 
positive effects on student’s attendance, performance and goals achievement. Bodnar et al. 
(2016) also confirmed that undergraduate student’s attitudes and learning was improved in 
gamified learning environments. Moderate results may be produced when game elements 
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are forced in an epidermal manner, or when internal motivation for user/student 
participation is exchanged with shallow external motivation like awards. 

Most relevant papers report positive results from Serious Games and the application of 
gamification principles in software development (Pedreira et al., 2015), but a significant 
observation is that for integrating game elements into learning environments we need a 
better understanding of the qualities of different games such as the challenges, tasks, 
activities, and skills required and how these are connected with wished learning outcomes. 

Most gamification initiatives in learning environments adopt a light game-like approach 
which consider only symbolic awards like points and badges linked to performance 
indicators like learning outcomes, participation in learning activities and presence in online 
learning platforms. More sophisticated approaches may start with a student profile analysis 
and follow unified design methodologies which take into consideration student’s and young 
professional’s expectations, abilities, wished outcomes, availability, and level of difficulty. 
Such solutions may achieve better results in user engagement and long-term goals like skills 
development. 

Apart from a raising study topic, Gamification is considered a promising element for 
making business (e.g. in marketing) and for management (e.g. Human Resources). Various 
game-like environments like simulators, emulators and open-ended learning software like 
Scratch for example -which is used in secondary education- may offer unique qualities to 
allow experimental learning (through repetitions), explorative learning (through navigation 
in a large data space), social interaction and profile sharing (achievements sharing with 
other students/professionals). 

For the reasons explained earlier Gamification is featured as a hot boundary object for 
STEM integration. Bringing into surface the fun elements of science and technology can only 
prove the added value of the game-like approaches. The only challenge is to follow design 
methodologies targeted to improve both learning and business goals through the 
application of the right game elements (according to the kind of learning activities, the social 
and learning context the Gamification principles are being applied). 

Problem Solving Abilities 

The ability to explain an issue and to quickly and effectively resolve it, belong to this 
category. The majority of job employers seek problem solving abilities in engineering job 
applicants. Although it may be considered as a personal characteristic of a scientist or 
professional, problem solving can be strengthened through education and training. Real-
world problem solving is expected to offer a safe learning and training context in which 
students and young professionals can practice. Moreover, learning from more experienced 
stuff is a life-long learning option usually performed in working environments and 
supported by managers.  

Engineers from all STEM topics are faced with a wide range of issues in their working 
environments. They need to handle resources, design new solutions, use technology tools 
like pieces of software and hardware, and quite often face limitations and physical obstacles. 
Problem solving abilities belong to the boundary between STEM topics as they follow 
similar stepped processes (problem-solving model) like identification and exploration of the 
problem, goal setting, search for alternatives, selection of the most appropriate solution, 
implement and evaluate solutions (Sharp, 1991). Reverse-engineering approaches are also 
quite common to discover how a solution may work and how to replicate/alter a given 
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solution. Problem solving requires more than analytical skills (Sharp, 1991), while insight, 
creativity and innovation also play an important role. 

Burghardt (2013) proposed the pedagogical approach of Informed Design to engage 
students in the development of skills. This requires more than simple trial-and-error 
problem solving and this deep understanding and knowledge generation can be achieved 
through explicit learning events called knowledge & skill builders (KSBs). Burghardt also 
supports that KSBs "provide structured inquiry learning about key STEM concepts that 
underpin the design challenge that is presented" (2013). 

Regarding Engineering Pedagogy, Svensson et al. suggest that we need to make learning 
more personal and more professional (2020). Moreover, another recent study (Lin et al., 
(2021) concluded that apart from encouraging teachers to explore and practice engineering 
design thinking by merging the engineering design process into STEM project-based 
learning, by applying engineering design into STEM approaches -especially those related to 
project-based learning- is beneficial for developing pre-service technology teachers’ schema 
of design thinking (problem clarification, ideas generation, modeling and feasibility 
analysis). 

An additional ability that we require from scientists is to think outside of the box and 
have creative problem solving abilities. This is considered especially valuable in research 
and innovation. Here comes the Arts to formulate the so-called STE(A)M education which is 
able to train student’s minds on how to generate creative ideas before anyone else. Lopez-
Gonzalez (2017) supports that we need an integrated science and art approach from lower 
education to graduate education in order to create Artists-Scientists who will be more 
efficient in creative problem solving. The expected outcome from art integration would be a 
deeper understanding in both the arts and the other subject areas of STEM (Dell’Erba, 2019, 
as cited in Huser, 2020). 

Conclusions 

Quite often Serious Games and Gamification are incorporated into learning environments as 
an additional element and follow a different design and development path. According to 
our point of view, the lack of a common design framework or an integration methodology 
based on purposes and goals may lead to a weak interconnection between motivation and 
learning objectives. Especially in Higher Education -where participants are older than in 
other typical education levels- a parallelism between academic/professional skills and 
motivation cues should be necessary. In other words, a deep understanding of what 
motivates University students to enroll engineering courses will lead the introduction of 
game elements into learning processes. An approach like this could help participants train 
the right skills required for a STEM profession or study field and not simply make fun of the 
gamified learning as an activity. 

A significant growth in Gamification is expected in the next few years and tertiary 
education will not be left behind. University departments -especially those with a technical 
orientation- offer the required technical infrastructure, flexibility in course design and 
decision-making processes to experiment with gamification in their learning and research 
activities. Further empirical studies would offer knowledge on the effect of gamification in 
wider study topics like social and life sciences. 

The other two pillars of STEM approach in Higher Education, Computational Thinking 
and Problem Solving seems to be more efficient when applied into meaningful real-life 
didactic scenarios. They all have a common border found on the practice of engineering 
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design thinking in STEM by merging processes of engineering design into project-based 
learning approaches. 
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Abstract 

This proposal introduces the theoretical framework of Computational STEAM integration as well as its 
conceptualization for instructional practices, with a view to developing a conceptual framework for the 
epistemology of Computational STEAM. The purpose of this article is: (i) to summarize the state of the 
art for the different approaches of STEAM epistemology and integration, (ii) to go beyond and suggest 
some directions for future research, and (iii) to propose the inclusion of the Computational Science 
methodology in STEAM epistemology, mainly by provision of boundary objects. The role of 
Computational Thinking practices and the computational artefacts as boundary objects is extensively 
presented together with the role of threshold concepts. 

Key words: STEAM, Epistemology, Integrated STEAM, Computational Science, Computational 
Pedagogy 

Introduction 

The problems that humanity meets need a holistic approach that cannot be faced by 
“isolated” disciplines or by stereotype methodologies based on traditional cognitive areas 
(National Academy of Engineering, 2016; Bryan & Guzey, 2016). There is also a general 
consensus that the purpose of education is not about teaching separate disciplines, but the 
focus of teaching should be on to “develop a reliable compass and the navigation tools to 
find their own way in a world that is increasingly complex, volatile and uncertain.” 
(Schleicher, 2019, The OECD Learning Compass 20, 
https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/30). 
The fourth industrial revolution (Industry 4.0) is based on the integration of Technology 
with the Natural Sciences, the Health Sciences and the Engineering (Deloitte Access 
Economics, 2014) as well as the so called “STEM competences”. 

STEM and STEAM is  also related to the established 17 Sustainable Development Goals 
(SDGs) presented in The United Nations’ 2030 Agenda for Sustainable Development (Boon 
Ng Soo, 2019, UNESCO, Exploring STEM competences for the 21st century, 
https://learningportal.iiep.unesco.org/en/library/exploring-stem-competences-for-the-
21st-century,2019). 

STEM is connected to digital economy as “economies increasingly globalize and digital 
technologies assume ubiquitous presence and functional utility in peoples’ lives outside 
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educational contexts”, making necessary new pedagogies and instructional strategies as 
well as new competences (Kivunja, 2015).  

In  2010, the President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST, 2010) 
announced that “STEM education will determine whether the United States will remain a leader 
among nations and whether we will be able to solve immense challenges in such areas as energy, 
health, environmental protection, and national security” and “It will generate the scientists, 
technologists, engineers, and mathematicians who will create new ideas, new products, and entirely 
new industries of the 21st century. It will provide the technical skills and quantitative literacy needed 
for individuals to make better decisions for themselves, their families, and their communities”.  

There are various different interpretations and suggestions of “STEAM education and 
STEAM integration” and numerous references indicate that STEAM education has been 
defined in different frameworks ranging from disciplinary to transdisciplinary approaches 
(English, 2016), indicating the need to articulate and delineate what we mean by STEAM 
integration, the type of STEAM epistemology, the evaluation in STEAM integration, the type 
of expected learning outcomes, the connection of STEAM integration with Computational 
Thinking practices etc. 

Many researchers have worked for a conceptual framework for “integrated STEAM”. 
(Wang et al., 2011; Sanders et al., 2012;Vasquez, et al., 2013; Guzey et al.,2017; Perignat et al., 
2019;Tytler, et al., 2019; Quigley et al., 2019), indicating the need to clarify the “integrative 
STEM education.” In order to delineate the concept of “STEAM integration” we have to 
proceed to issues related to Computational Thinking, Computational Science and the 
epistemologies of the disciplined included in the acronym of STEAM. 

Computational Thinking (CT)  

The term “computational thinking” was initially coined by Papert (1996) as procedural 
thinking operating as a medium to establish a relationship between a problem and its 
solution and the structuring of data (Cansu & Cansu, 2019). Wing (2006) made this term 
known by publishing an influential article. Wing defines computational thinking as 
following: “Computational thinking involves solving problems, designing systems, and 
understanding human behavior, by drawing on the concepts fundamental to computer 
science”, but a different definition was adopted in Wing (2011) as “Computational thinking 
is the thought processes involved in formulating problems and their solutions so that the 
solutions are represented in a form that can be effectively carried out by an information-
processing agent”. Despite the fact that there is no consensus for the components included 
in CT, abstraction is a fundamental component in many references (NRC, 2010; Yadav et 
al., 2014; ISTE, 2011; ISTE, 2016). Abstractions are considered as the mental tools of 
computing, necessary to solve the problem while different layers of abstractions are needed 
in order to solve problems on different levels (Wing, 2008). Sengupta et al. (2013) make an 
interesting suggestion for CT as “CT encompasses being able to distinguish several levels 
of abstraction and apply mathematical reasoning and design-based thinking”, and connect 
CT with Engineering design”. Piaget (1972) “introduced the concept of reflective 
abstraction to describe the children’s construction of abstract logico-mathematical 
structures and he distinguished three types of abstraction: empirical, pseudo-empirical, 
and reflective abstraction”. 
According to Cetin & Dubinsyb (2017) reflective abstraction can be used as a tool in the 
study of computational thinking and they suggested that “The most common meaning of 
abstraction of a concept in computer science and mathematics, is extraction, that is, the 
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idea of considering common features of several examples and building a structure or 
category which has all of these features”. They also addressed the fact that another 
component of abstraction is decontextualization, as a way of thinking about a concept 
independently of any context which is what makes abstraction difficult. 
We focus on abstraction, as it is connected to the development of models in the 
Computational Experiment paradigm and in the so called “Computational Problem”(see 
below), in which learners are engaged in abstraction before the model development.  

Dede, Mishra, and Voogt (2013), suggested the term “computational practices” in relation 
to CT, and considered that “Computational thinking requires understanding and applying 
abstraction at multiple levels ranging from privacy in social networking applications, to logic gates 
and bits, to the human genome project, and more. Students in this course use abstraction to develop 
models and simulations of natural and artificial phenomena, use them to make predictions about the 
world, and analyze their efficacy and validity”. We notice that CT is considered as fundamental 
in developing models which is the core of the Computational experiment(see below). 
There is also a lot of research effort to connect STEAM-as an integrated approach- to CT. 
This connection is based mainly on the role of modeling and the collection and analysis of 
data produced after implementing the model. Kong (2014) considered that CT has an 
essential role in STEM as it can cause a deep understanding of STEM content areas for 
students (Guzdial, 1994; National Research Council, 2011; Repenninget al., 2010; 
Senguptaet al., 2013; Wilensky& Reisman, 2006) and make them get engaged in a 
reflective mode cultivating their problem solving and logical thinking ability. In this article, 
there is a specific notion on computational modeling as a vehicle for learning STEM 
concepts (Sherin, 2001; Hambruschet al., 2009). Another approach for the relationship 
between CT and Science education is proposed by Weintrop et al. (2016). In specific, 
Weintrop et al. (2016) proposed a model for CT and Science Education based on 
Computational Models and Computational Problems in the form of a taxonomy consisting 
of four main categories: data practices, modelling and simulation practices, computational 
problem-solving practices and systems thinking practices. 
Moreover, Pedaste & Palts (2017) discuss the concept of computational learning as an 
iterative and interactive process (between the student and the model of computation).Later, 
we will propose that CT can play the role of “boundary objects” between STEAM 
disciplines. Succinctly, CT plays a fundamental role in model development in the 
Computational Experiment approach, described in the next section.  

Computational Science  

In this section, we discuss in detail the different terms that appear in literature related to 
STEM and we try to delaine them. There is a lot of research-and confusion- about the terms 
“computing”, “computation” and “computational”. In research papers these concepts are 
used similarly while in some others they are differentiated (implicitly or explicitly) 
(Psycharis, 2018a,b). According to Wing (2008), computing is the field that encompasses 
computer science, computer engineering, communications, information science and 
information technology. 
The term “computation” appears also in different settings. Jona et al. (2014) state that 
“Computation is an indispensable component of STEM disciplines as they are practiced in 
the professional world. In the last twenty years, nearly every STEM field has seen the birth 
or reconceptualization of a computational counterpart, from Computational Engineering 
and Bioinformatics to Chemometrics and Neuroinformatics”. Despite the fact that the terms 
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“computation” and “computational” are used interchangeably, we consider that 
“computing” is included in “computational”. 
Denning (2009) states that “the Great Principles of Computing are: computation, 
communication, coordination, recollection, automation, evaluation, and design”, i.e. 
computation is a component of computing.  The term “computational tools” also appears in 
many papers but without a clear definition of its content and use and without distinguishing 
it from computing (Weintrop et. al, 2016). 
Jona et al. (2014) state that “one of the fundamental research questions in the STEM 
agenda is ―with the STEM approach, how can we increase computational competencies 
for all students and build interest in computing as a field in its own right?”, connecting 
“computing” with “computational tools”, while Chande (2015) considers that nature can be 
explored by computational activities. 
Barr & Stephenson (2011) consider that “Computer Science is related to Computational 
processes and scientists can promote understanding of how to bring computational 
processes to bear on problems in other fields and on problems that lie at the intersection of 
disciplines. For example, bioinformatics and computational biology are different, but both 
benefit from the combination of biology and computer science. The former involves 
collecting and analyzing biological information. The latter involves simulating biological 
systems and processes”.  
According to Yasar et al. (2016), “computational pedagogy is an inherent outcome of 
computing, math, science and technology integration, and this view is close to our 
consideration”. In the same article computing is related to algorithmic and programming.  
They also suggest that computational modeling and simulation technology (CMST) can be 
used to improve technological pedagogical content knowledge (TPACK) of teachers. Close 
to our consideration is the view of that “projects with an orientation to computational 
science tend to emphasize data, modeling, and systems thinking”. From the brief analysis 
presented, it is evident that the terms computing, computation, computational are used 
sometimes with the same meaning (i.e. algorithms, make calculations etc) and in other 
cases computational means something wider than computing (Bienkowski et al., 2015). Our 
view is that the term “computational” is more “dense” and its origin comes from the 
‘Computational Science”, rather than the Computer Science. Next, we focus on the 
Computational Science epistemology, as it plays a fundamental role in our suggestion for 
the STEAM integrated approach. 
Computational Science (C.S.) “is the integration of Mathematics, Computer Science and 
any other discipline to explore authentic-complex problems bringing together concepts 
from a variety of cognitive subjects” (Landau et al., 2008) while is considered to be part of 
the Computational Science-Engineering community (Psycharis, 2015).  
Wolfram (2002) also proclaimed “the emergence of a new kind of science based on 
computational experiments into emergent patterns in nature, arguing such explorations are 
not possible without computation” (as cited in Weintrop et al., 2016), emphasizing that a 
new experimental approach has emerged due to the development of highly detailed 
computational models leading to a new kind of science based on computational 
experiments.  
Computational Science (C.S.) overlaps many other knowledge areas, so an educational 
program in Computational Science, naturally draws strength from all of them (Yasar, 2004; 
Yasar, 2013; Yasar & Landau 2003). Nevertheless, in addition to over-lapping with 
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computer science, math, and science and engineering application areas, Computational 
Science has its own core knowledge area and core concepts. 
Juszczak (2015) makes a significant remark for the epistemology of Computational 
Science, by considering that it is “applicable” to both natural and social sciences and that 
Computational Science is different than the usage of computers to analyze complex systems 
and data sets. The author proclaimed that Computational Science is a non-empirical 
science, since data that was gathered in Computational Science is the result of simulations 
and virtual experiments and he goes one step further by making clear that the key 
distinction between a true computational science and a science that uses computation, is in 
the nature of evidence: “traditional science and science experimentation that use 
computation to assist in the analytic and experimental process have, as their threshold of 
truth, empirical evidence”. In Computational Science the experiments are virtual and the 
data are real and the computational experiment is equivalent to the usual experiment on the 
laboratory. On the other hand, computational experiments attempt to use data about the real 
world in order to conduct real experiments in a virtual universe.  

Epistemology of STEAM Disciplines 

Understanding of the epistemologies of the disciplines included in the acronym of STEAM 
is a prerequisite for engagement of learners in the practices of these disciplines and the 
discovery of the boundary objects that can serve as tools to “cross’ the disciplines and lead 
to “STEAM integration”.  
Generally, epistemology is defined as the way that people acquire, justify, and use 
knowledge. According to Chandler et al. (2011), epistemology is a way of reasoning, 
knowing and understanding the entities we encounter in the world. Education epistemology 
is considered as the epistemology made up of experiences, formal and informal instruction, 
and assumptions about education. Epistemology is also considered as a branch of 
philosophy concerned with the nature and justification of human knowledge. We start with 
the epistemology of the Technology. 
Kroes & Van de Poel (2009) raise the issue of the dynamics between Technology and 
society and whether we can conceptualize these as different entities. Their analysis ends 
with the conclusion that they cannot be separated. Our view is that this conclusion could 
serve as a good justification to relate the real problems of society with the STEAM 
disciplines and the ultimate aim of “STEAM integration” to resolve issues related to 
society. 
According to Kroes & Van de Poel (2009), there are two meanings of Technology, namely: 
1)” technology as process (activity): technology as the collection of processes of designing, 
developing, producing, maintaining and disposing of technical artefacts, 
and 
2) technology as product (object): technology as the collection of technical artefacts, 
that is, what comes out of technology as a process in so far the latter is restricted to the 
design, making and maintenance of technical artefacts”. 
It is worthwhile to refer to the Canadian scientist and public philosopher Ursula Franklin 
(1999), who argued that Technology can be best understood not as a set of tools but as a 
contextually embedded practice. According to Sengupta & Shanahan (2017), “This 
perspective implies that technology should be viewed not only as ways and means of 
performing disciplinary work, but also in light of broader norms of participation in 
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disciplinary and ancillary cultures that develop around localized technological 
infrastructure”. Next we present the Engineering epistemology. 
Engineering epistemology is made up of lived experiences, formal and informal knowledge 
and assumptions about the discipline of Engineering.The discipline of Engineering can be 
divided into Engineering content and Engineering design (as an iterative cycle). 
“Engineering content emerges from the intersection of science, mathematics, and necessity 
comprising a collection of tools, which engineers can use to design solutions to specific 
problems based on criteria and constraints” (Shirey, 2017). Engineering uses the well known 
engineering design cycle (Massachusetts science and technology/engineering curriculum 
framework https://www.doe.mass.edu/frameworks/scitech/2016-04/AppendixI.pdf) in 
alignment with the Scientific Inquiry in the form of the following practices. 
Asking questions (for science) and defining problems (for engineering) 
Developing and using models 
Planning and carrying out investigations 
Analyzing and interpreting data 
Using mathematics and computational thinking 
Constructing explanations (for science) and designing solutions (for engineering) 
Engaging in argument from evidence 
Obtaining, evaluating, and communicating information 
(https://www.doe.mass.edu/frameworks/scitech/2016-04/AppendixI.pdf) 
According to Rugarcia et al. (2000), “engineering education includes the development of 
engineering knowledge (facts and concepts), engineering skills in the form of design, 
(computation, and analysis), and attitudes (values, concerns and preferences)”.  

Core and Transverse Concepts,Threshold Concepts and Boundary Objects  

Our proposal for STEAM integration is based on the crosscutting (transverse) concepts. 
According to (NRC, 2012) “science education in grades K–12 should be built around three 
major dimensions: science and engineering practices, crosscutting concepts that unify the 
study of science and engineering through their common application across fields, and core 
ideas in the major disciplines of natural science”. 
In NGSS (2013), the crosscutting concepts are extensively presented and described, and 
include: 1. Patterns 2. Cause and Effect 3. Scale, Proportion, and Quantity 4. Systems and 
System Models 5. Energy and Matter in Systems 6. Structure and Function 7. Stability and 
Change of Systems. These concepts can be conceived “as an organizational structure to 
understand the world and help students”. Every discipline is based on the core disciplinary 
concepts, but among them the threshold concepts play a crucial role in teaching and 
learning. 
Threshold Concepts (TCs) are of particular interest to Science and STEM education, 
representing a “transformed way of understanding, or interpreting or viewing something 
without which the learner cannot progress.”(Psycharis, 2016) 
Threshold Concepts are often labeled as “troublesome” concepts, indicating that these 
concepts are troublesome, but at the same time essential to knowledge and for 
understanding within particular disciplines (Loch & McLoughlin, 2012). According to 
Meyer & Land (2003), “threshold concepts (TCs) can be considered as akin to a portal, 
opening up a new and previously inaccessible perspective of thinking about concepts and 
phenomena.”Meyer & Land (2003) identified some characteristics of threshold concepts, 
namely: “Threshold concepts are transformative (occasionally triggering a significant shift 
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in the perception of a subject), probably irreversible (unlikely to be forgotten), integrative ( 
learners perceive previously hidden relationships), troublesome (threshold concepts 
embody knowledge that is troublesome for learners to grasp, knowledge of these is counter-
intuitive, and cannot be easily integrated with the learner’s current mental schema) and 
often disciplinarily “bounded” (a threshold concept will probably delineate a particular 
conceptual space, serving a specific and limited purpose)”. 
Not all of the disciplinary core concepts are threshold concepts. Identifying which 
disciplinary concepts are threshold concepts can help to include them in the crosscutting 
concepts and this is our idea, i.e. to apply didactic scenarios with scientific and engineering 
practices including crosscutting concepts and threshold concepts. To complete our 
prerequisites for the STEM integration we have to talk briefly for the boundary objects. 
One of the issues raised for inclusion and determination in STEAM integration includes the 
concept of boundary objects (Star,1988; Star, 2010; Star & Griesemer, 1989). 
Boundary/crossing objects are concepts used to analyze the ways in which experts in 
multiple fields interact (Engestrom et al., 1995; Polman & Hope, 2014). 
Another interesting conclusion for boundary concepts-and, in our opinion, very useful in 
determining practices in STEAM integration-comes from Akkerman & Bakker, (2011). 
They suggest that the concept of the boundary object refers to artifacts achieving the 
crossing by fulfilling a bridging function. Engestrom et al. (1995), refer to boundary objects 
as concepts used to face the challenge of negotiating and combining ingredients from 
different contexts to achieve hybrid situations”. 
The use of boundary objects in science education has been discussed in research papers, as 
something connected with the “transfer”. For example, Saljo (2003) proposes that transfer 
is a concept used to study “what is learned and for questioning how something learned in 
one task or context is applied in another task or context” (as cited in Akkerman & Bakker, 
2011). 
Leung (2020) discusses very clearly the relation of boundary objects with STEM 
integration, justifying their utility by the fact that “Learning as production of practices 
creates knowledge boundaries. A key concept to address the complexity of the integrated 
STEM pedagogy phenomenon is boundary crossing among different knowledge domains. 
Mediating objects are needed to bridge the disciplines”. We consider that boundary objects 
are not “static” in STEAM integration and their propagations through the STEAM 
disciplines determine their effectiveness. Later, when we will discuss the STEAM 
integration, we will propose boundary objects. 

Instructional Strategies in STEAM Integration 
Integrated STEAM instructional strategies are at the core of research in STEAM, alongside 
with issues related to evaluation. Taking into account the different epistemological 
approaches in STEAM integration, we will briefly present the instructional strategies with 
the aim of  taking into consideration the so-called STEAM competencies and the 
corresponding learning “STEM integration” outcomes. 

According to Thibaut et al. ( 2018) STEM integration in the curriculum would resolve 
issues like restructuring of the curriculum, the knowledge teachers should have and their 
training, the pedagogical content knowledge needed, the resources needed at schools and 
the kind of learning outcomes that should be evaluated. 

Research papers discuss and provide examples for STEAM integration but they do not 
usually provide theoretical considerations of these strategies (Moore et al., 2014a,b; Sanders, 
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2009, 2012) and without the possibility of generalization (Becker &Park, 2011; Gresnigt et al., 
2014). Another interesting issue is the lack of reference to the background learning 
theory(theories) that supports the teaching strategy. In the last years one basic instruction 
strategy for Science Education was the Inquiry based Teaching and Learning approach. 
Inquiry based Science Education has been implemented for many years and focuses on 
Inquiry based learning while it  has officially been promoted as a pedagogy for improving 
STEM learning in many countries (Bybee et al., 2008) and can be defined as “the deliberate 
process of diagnosing problems, planning experiments, distinguishing alternatives, setting up 
investigations, researching conjectures, sharing information, constructing models, forming coherent 
arguments, collecting and analyzing data” (Bell et al., 2004). Engineering education in STEAM, 
through its core concepts and epistemology, leads to consideration of Engineering design -
based learning as another instruction strategy engaging students in solving authentic, ill-
defined problems that require the integration of theory and practice as well as the 
engineering practices (Grubbs &Strimel, 2015). 

Scientific Inquiry and Engineering design-based learning are both necessary for STEAM 
integrated strategies and a clear and practical approach for their intersection is described by 
Apedoe et al. (2008). The authors propose the so-called designed-based learning (DBL), 
combining engineering design with a scientific inquiry based teaching and learning 
approach. Research indicates that engagement of students in design-based learning 
activities combined with scientific activities can result in the development of problem 
solving and scientific inquiry skills (Kolodner et al. 2003; Apedoe  et al., 2008) while science 
and design activities overlap in the so called Public Dialogue space (Apedoe  et al., 2008). 
Succinctly,  “scientific inquiry and engineering design activities  should be mutually reinforced  in 
the form of ,for example, data generation using scientific inquiry that will  inform   engineering 
design decisions” (Katehi, Pearson & Feder, 2009). 

STEM Integration-Computational Integrated STEAM Pedagogy  

We have presented computational thinking practices, computational science, computing, the 
scientific and engineering practices, the crosscutting and threshold concepts as well as the 
boundary objects. Our aim is to propose a Computational STEAM integration by combining 
all these and clarify their role in the integration. 

There are a lot of concerns about STEAM integration. These concerns have been raised 
due to the different epistemological approaches adopted in STEAM integration (mainly 
interdisciplinary or/and transdisciplinary), while the practices of Artists are in deep 
consideration in relation to the inclusion of Arts in STEAM integration. 

In some cases, there is lack of consensus related to the details of integrators included and 
even at the exact meaning of interdisciplinarity or transdisciplinary in relation to STEAM 
integration. Accordingly, different terminologies have been proposed, while almost all of 
them engage the engineering design as an integrator. 

Different approaches have been proposed (Wang et al., 2011; Sanders etal., 2012; 
Vasquez, et al., 2013; English, 2016; Guzey et al., 2017; Perignat et al., 2019; Tytler, et al., 
2019; Quigley et al., 2020; Bryan &Guzey, 2020; Bryan et al., 2015; Psycharis,2021), indicating 
the need to clarify the “integrative STEAM education”. Moore (2008) proposed two models 
of STEM integration: content integration and context integration. “Content integration focuses on 
the merging of the content fields into a single curricular activity or unit to highlight “big ideas” from 
multiple content areas”. 

We should state that we use the term “STEAM integration” to refer to a model that 
integrates computational science, computational thinking dimensions (concepts and 
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practices), scientific and engineering practices with threshold and crosscutting concepts by 
the use of boundary objects. 
The integrators (which bring together these concepts) are the scientific and engineering 
practices and the threshold -disciplinary concepts as well as the crosscutting concepts 
where boundary objects are used through the implementation of computational models in 
order to solve an authentic problem. Within this framework, data collected through 
different methodologies (e.g. physical computing) are real, and the “experiment” is 
equivalent to the usual experiment in the lab. 
We also suggest a “Computational STEAM approach” in which the boundary objects are 
not static. Rather, their nature changes during their propagation through the discrete 
discipline due to the interaction of the boundary object with the threshold concepts of the 
particular discipline. The epistemology used is interdisciplinary (in the case of the inclusion 
of Arts it could be transdisciplinary) where the STEAM content approach is implemented, 
i.e. through the development of a single curricular activity. 
Our approach for STEAM integration is based on interdisciplinarity as “ a fusion of the four 
disciplines of Science, Technology, Mathematics and Engineering, where the focus of 
learning is not the individual discipline in itself, but on solving real-world problems” (Boon 
Ng, Soo, UNESCO, Exploring STEM competences for the 21st century, 
https://learningportal.iiep.unesco.org/en/library/exploring-stem-competences-for-the-
21st-century, 2019) where the focus is on a shared concept from the crosscutting concepts 
(Boon Ng, Soo, UNESCO, Exploring STEM competences for the 21st century, 
https://learningportal.iiep.unesco.org/en/library/exploring-stem-competences-for-the-
21st-century,2019). In this approach identified threshold (disciplinary) concepts are 
investigated and handled through a didactic scenario based on the “STEAM content” 
approach and computational thinking dimensions (concepts and practices), where they will 
appear as discontinuities in the cognitive part as well as at the practices of students. Our 
suggestion is to start with a single curricular activity based on the transversal concepts and 
include the threshold -disciplinary-concepts. Computational Science and computational 
thinking should be employed to collect data as a real experiment applying the scientific and 
engineering dimensions.  
The Figure below presents our model-modification of (Watson & Watson, 2013)   
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Figure 1. The Computational STEAM with border objects 

Examples of STEAM content epistemology based on transversal concepts 

We briefly describe two examples that are in alignment with the STEAM content-based 
approach and the interdisciplinary epistemology while the “core” concept is one or more 
transversal concepts. 
One example refers to the concept of periodicity.  
The core of the activity is related to the concept of the “period”. This concept appears in 
many sciences in a different context and engagement of students in activities which contain 
the period can enhance their knowledge for concepts that determine the period of a 
phenomenon. The concept of “period” is also related to the crosscutting concepts through 
for example the investigation and discovery of patterns. 
Concepts related to the period could be embedded in many transversal concepts, like 
system and subsystems, cause and effect and-of course- the recognition of patterns. 
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Figure 2. Connection of LED with a servo and the Arduino platform 
 
The problem should be stated as follows:  Imagine you have a servo motor and you want to 
design a system which responds to the rotation of the servo as follows. When the angle of 
rotation increases the LED is switched on and when the angle decreases the LED switches 
off. 
We can implement this artifact using the LABVIEW (https://www.ni.com/en-
us/shop/labview.html). 

 

 
Figure 3. Connection of LED with a servo and the Arduino platform in Labview 
 
 
Another example is the Art Gallery problem. The ill-defined problem that should be solved 
is: Can you design an artifact which will switch on the light when a system will rotate with 
a specific frequency? Can you think how this alarm system will be implemented with low 
cost for the protection of a museum?” This problem is also related to Mathematics and 
implements the practices of Computational Thinking like, pattern recognition, 
decomposition of the problem etc. 
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The Mathematics enter through the well known problem, “the art gallery problem”: 
https://wild.maths.org/art-gallery-problem. 
“The problem was first posed to Václav (Vašek) Chvátal by Victor Klee in 1973 and was 
stated as: Consider an art gallery, what is the minimum number of stationary guards 
needed to protect the room? In geometric terms, the problem was stated as: given a n-
vertex simple polygon, what is the minimum number of guards to see every point of the 
interior of the polygon?” (Chesnokov, 2018) 
One simple solution was presented by Steve Fisk using a 3-coloring argument. We divide 
the space in triangles in simply connected regions, each of which can be seen by a single 
guard, where the guards are places at the vertices, in such a way that guards have a whole 
view of the polygon. 

 
 
Figure 4. The Art Gallery problem (https://wild.maths.org/art-gallery-problem) 

The solution proposed by Steve Fisk  was based on the idea to “colour the vertices using 
three different colours so that every individual triangle has no two vertices coloured in the 
same colour. Next, choose a particular colour, say blue, and place a guard at each vertex 
coloured in that colour. Since every triangle has exactly one blue vertex, this gives us one 
guard for each triangle, so this placement of guards makes sure they can together see the 
whole gallery”(https://wild.maths.org/art-gallery-problem). 
 

 

Figure 5. The Art’s Gallery problem solution (https://wild.maths.org/art-gallery-
problem) 

This problem contains transversal concepts like patterns, scale, structure and CT practices, 
like pattern recognition and abstraction. Generalization is included through the engagement 
in solving the problem for more “crazy” shapes. Guards can be replaced by sensors in 



 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
499 

Arduino and students are engaged in the study of concepts like infrared radiation, 
communication sensors as well as the Internet of Things. 

 
Conclusions and recommendations 

Over the last two decades, the form of STEAM epistemology, the different approaches for 
the STEAM integration, the learning objectives that should be included in STEAM 
integration as well a the “tools” needed to implement the integration are at the priorities in 
the policy makers and researchers all over the world. 
In this paper we have discussed and analysed briefly the different epistemologies included 
in STEAM integration and we proposed a model based on the Computational Science and 
the border objects that cross the separate disciplines. Border objects include the CT 
dimensions and the disciplinary threshold concepts, while our view is that 
interdisciplinarity has at its core one or more crosscutting concepts. 
We consider that further research should be conducted -with proper evaluation tools-in 
order to delineate the form of STEAM integration. 
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Abstract 

This work investigates educators’ competences for STE(A)M education, based on the Competence 
Framework for STE(A)M educators. In this study, the views of 118 stakeholders in STE(A)M education, 
including educators, researchers, and practitioners from Greece, were examined with the use of an 
online survey in order to understand critical factors and to provide more insight regarding the role of 
STE(A)M educators. Our results confirm the importance of the different competence areas of the 
proposed Competence Framework. Furthermore, some differences were identified based on specific 
characteristics of the participants, especially in their professional roles. Our findings suggest that the 
involvement of educators during educational policy decisions is required to better understand and 
finally support the role of STE(A)M educators. 

Key words: STE(A)M educators, Educators’ Competences, Professional Development 

Introduction 

STE(A)M Education is an educational approach that utilizes Natural Sciences, 
Technology, Engineering, (Arts), and Mathematics. It is defined as an interdisciplinary 
approach to teaching in which learners demonstrate critical thinking and creative problem-
solving at the intersection of these disciplines (Dell’Erba, 2019). This allows for a holistic 
approach, enhancing the skills development of tomorrow’s citizens of the 21st century 
(Yakman & Lee, 2012). Thus, STEM curricula, in their new format of STEAM education, may 
benefit from the integration of arts and creative aspects to encourage creative solutions 
(Conradty et al., 2020). 

However, based on the innovations that STE(A)M education promotes, several 
challenges have been created in order to be supported and educators’ preparation is one of 
the main challenges. The role of STE(A)M educator requires a great deal of learning that will 
not be easy to achieve without support and guidance (Nadelson et al., 2013). Besides, 
STE(A)M education involves the inherent challenge of supporting a solid conceptual and 
foundational understanding of key concepts within different disciplines (Shernoff et al., 
2017) and knowledge of educational techniques specific to STE(A)M education (Bybee, 2013; 
Ng, 2019). Although there is a lot of research about educators’ professional development for 
effective teaching and learning in general, further research on educators’ needs so that they 
can effectively teach STE(A)M-related courses is lacking (Chan et al., 2019; Spyropoulou & 
Kameas, 2019). In addition, during the research on teaching competency, most studies 
conducted a literature review to establish factors of teaching competency but did not reflect 
the opinions of educators in the field (Kim & Kim, 2016).   

Based on this context, the Erasmus+/KA3 project “STEAMonEdu: Competence 
development of STE(A)M educators through online tools and communities” aims to increase 



 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
505 

the adoption and impact of STE(A)M education. A novel competency framework was 
developed by adapting existing professional competency frameworks and related research 
on STE(A)M education and educators’ perceptions (Spyropoulou & Kameas, 2020, 2020a, 
2020c). The STE(A)M Competence Framework was designed, as a result of desk and field 
research, so as to align with professional development requirements in different countries 
and levels of education. The Framework is structured based on the DigCompEdu 
Framework (Redecker & Punie, 2017). It is innovative in providing a complete set of 
competences needed in order to facilitate STE(A)M education from various perspectives and 
by accommodating several roles of the STE(A)M educator, including not only teaching, 
creating content, empowering students, and professional development, but also managing 
classes and resources and participating in communities as related research has been 
indicated the benefits and the importance of collaboration between STE(A)M educators 
(Margot & Kettler, 2019; Stohlmann et al., 2012). 

This work examines the different competence areas of the proposed Competence 
Framework for STE(A)M educators, where Greek stakeholders in STE(A)M education, 
primarily educators, evaluated them. Results showed that all of the competence areas of the 
Competence Framework had scored as essential by the majority of the participants, which 
underlines the complex role of STE(A)M educators. Some differences were identified based 
on specific characteristics of the participants, especially in their professional roles. On the 
other hand, different years of experience in STE(A)M education did not confirm significant 
differences in participants’ opinions. Our findings suggest that the involvement of educators 
during educational policy decisions and in studies regarding factors of teaching competency 
is required to better support the role of STE(A)M educators. 

The rest of the paper is structured as follows: the following section describes the 
methodology we followed, presenting the competence framework for STE(A)M education, 
the instrument, and the data collection and analysis of the study. Subsequently, the finding 
of participants’ perceptions regarding the competence areas based on six main sections of 
the framer are presented. Finally, we conclude with the main findings of this work.  

Methodology 

General Background 
This study was based on a survey regarding educators’ competences for STE(A)M 

education, which was given to educators, researchers, directors, policymakers, and other 
stakeholders with STE(A)M education experience. The sample of this work consisted of 118 
participants from Greece. The study was based on the Competence Framework for STE(A)M 
educators that the Erasmus+ project STEAMonedu has developed. Participants had to 
express their opinions on how important each pre-defined competence is for an STE(A)M 
educator to implement an STE(A) M-related course successfully. The framework includes 5 
sections that represent the different perspectives of the role of STE(A)M educator and 
includes 16 different competence areas and 44 competences. Table 1 shows the name of each 
perspective (section), the competence areas, the number of competences for each area, and 
one exemplar competence. 

 

 

 



Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | STE(A)M educators & education 

506 

Table 1. Competence Framework for STE(A)M educators competence areas  
Perspectives  Competence Areas  No of 

competences 
Examples competence  

1. Educator as 
teacher-trainer-
tutor/ 
implementing the 
educational 
procedure 

A1.1 Pedagogy 
3 Understand and use teaching and 

learning techniques that promote 
STE(A)M education 

A1.2 Content 
knowledge 

2 Understand what STE(A)M education 
represents and means 

A1.3 Instruction 3 Provide guidance in STE(A)M 
education activities   

A1.4 Use content 
and tools 

2 Select and use appropriate content and 
tools for STE(A)M education 

A1.5 Feedback and 
assessment 

2 Use assessment strategies for STE(A)M 
education 

A1.6 Learner 
empowerment 

3 Ensure accessibility and inclusion in 
STE(A)M education 

2. Educator as 
learning designer 
and creator/ 
designing and 
producing 
outputs 

A2.1 Course / 
curriculum / 
activity design 

3 Understand and develop STE(A)M 
education curriculum 

A2.2 Content and 
tools design and 
development 

2 Create and modify appropriate content 
for STE(A)M education 

A2.3 Learner 
development 

2 Facilitate learners’ STE(A)M 
competences 

3. Educator as 
orchestrator and 
manager/ 
coordinating 
procedures and 
outputs 

A3.1 Educational 
procedure 
management 

2 Provide guidance for STE(Apply 
teaching organization methods in 
STE(A)M education A)M related career 
opportunities 

A3.2 Resource 
management 

3 Apply educational resources 
management methods in STE(A)M 
education 

4. Educator as a 
community 
member/ 
interacting with 
the environment 

A4.1 Community 
building 

3 Engage in communities of STE(A)M 
educators 

A4.2 Application of 
policies 

2 Apply policies that promote STE(A)M 
education 

5. Educator as 
professional/ 
developing and 
applying 
competences 

A5.1 Transferable 
skills 

7 Develop leadership skills 

A5.2 Digital Skills 2 Manage and use digital tools for 
STE(A)M education 

A5.3 Professional 
development 

3 Participate in lifelong learning 
experiences related to STE(A)M 
education 

Instrument  
Using a tool for online surveys (Lime survey), we developed an online questionnaire as an 
instrument for this survey study with the aim to collect information from individuals of the 
target population, regardless of their geographical distribution (Brewerton & Millward, 
2001). The questionnaire consists of 5 sections. Their items were based on the competence 
framework developed during the STEAMonedu project, as presented in Table 1. 
Participants, were asked with closed-ended questions in a four-point Likert scale for each 
competence (1 = not essential, 2 = useful, but not essential, 3 = maybe essential and 4 = 
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definitely essential). Additionally, to better understand participants’ characteristics, the 
survey included questions related to their academic background and demographics, such as 
their gender, age, professional role, experience in STE(A)M education, academic 
background. 

Data collection and analysis  
The survey took place from the end of November 2020 to – beginning of February 2021. We 
recruited educators, researchers, school managers/directors and policymakers at all levels 
of education from different organizations to participate in this survey. This was done by 
combining invitations using social media platforms, email, online announcements, and the 
organization of online workshops where the competence framework was presented together 
with the invitation for the survey. Quantitative data analysis was conducted using IBM 
SPSS, version 25. The internal consistency of the questionnaire was estimated by computing 
Cronbach’s alpha for the questionnaire both as a whole and for the five main scales 
separately. Cronbach’s alphas for close-ended questions were from .81 to .95, indicating a 
range from “very good” to “excellent” level of reliability, according to guidelines provided 
by deVellis (DeVellis, 1991). All categories were calculated with n=118 as all the questions 
were required and we did not have missing values.  

Findings 

This section provides the findings in accordance with the objectives of the study.  
 
Distribution of the respondents  
Of the participants, 74 were females (63%) and 44 males (37%). Regarding their academic 
background, 59 of 118 (50%) had Technology and Science fields background, 58 (49%) had 
Humanities/Arts and Social Science fields background and 1 (1%) had both. The age of the 
participants varied, where the majority of them (47 of 118, 40%) were between 41-50 years 
old, while 28 of 118 (24%) were between 51-60 years old, 25 of 118 (21%) were between 31-40 
years old and finally, 18 of 118 (15%) were between 20-30 years old. Regarding the 
professional role, participants could answer multiple questions. The majority of the 
participants are educators 85 of 118 (75%), 16 of 118 (14%) are directors/managers of 
educational institutions, 11 of 118 (9%) are researchers/academics in STE(A)M education, 
while 6 of 118 (5%) are Practitioners in STE(A)M education. Finally, 12 of 118 (10%) are 
groups in the Other category, where 11 of them are Graduate or Postgraduate students in 
STE(A)M-related fields and/or Educational Pedagogies studies (e.g., pre-service teachers), 
and 1 is a researcher in the field of competence development. Based on the years of 
experience with STE(A)M education, the majority of the participants (86%) have 0-4 years of 
experience with STE(A)M education. Table 2 shows the overall distribution of the 
responders based on their background, educational and professional characteristics.  
 

Table 2. Participants background, academic and professional characteristics 

Participants characteristics  Frequency Percentage % 
Gender   

Female 74 63 
Male 44 44 
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Total 118 100 
   
Age   

20-30 18 15.3 
31-40 25 31.2 
41-50 47 39.8 
51+ 28 23.7 
Total 118 100 

   
Academic Background   

Humanities/Arts and Social Science fields 58 49.2 
Technology and Science fields 59 50 
Other  1 0.8 
Total 118 100 

   
Professional Role   

Educator 89 75 
Academic/Research 11 9 
Manager/Director 16 14 
Practitioners 6 5 
Other 12 10 
   

Years of experience in STE(A)M Education   
0 – 4  86 72.9 
5 - 8  13 11 
9 - 12 8 6.8 
12 + 11 9.3 
Total 118 100 

 
Views on STE(A)M educators’ competences  
 
Overall, all the competence areas of the questionnaire had a strong right distribution, 
indicating that the majority of the participants characterized competence areas as essential. 
Table 2 summarizes the means and standard deviations of the abovementioned 16 
competence areas of the six sections.  The values of all the items are above the median of the 
Likert scale. The higher mean scores were identified in the transferable skills competence 
area (A5.1) and the educational design of courses, curriculum, and activities competence 
area (A2.1). On the other hand, the lower mean score was on the fourth section regarding 
community building and interacting with the environment, where the Application of 
policies (A4.2) had the lower score with M = 3.15 (SD = 0.80), and the Community building 
(A4.1) had M = 3.34 (SD = 0.74).  

Table 2. Median, Standard Deviation (SD) of Competence areas  

Competence Areas  Mean (SD) 

A1.1 Pedagogy 3.51 (0.64) 
 

A1.2 Content knowledge 3.52 (0.59) 
 

A1.3 Instruction 3.46 (0.67) 



 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
509 

 

A1.4 Use content and tools 3.56 (0.58) 
 

A1.5 Feedback and assessment 3.40 (0.63) 
 

A1.6 Learner empowerment 3.53 (0.61) 
 

A2.1 Course / curriculum / activity design 3.60 (0.57) 
 

A2.2 Content and tools design and development 3.40 (0.63) 
 

A2.3 Learner development 3.45 (0.62) 
 

A3.1 Educational procedure management 3.47 (0.61) 
 

A3.2 Resource management 3.38 (0.69) 
 

A4.1 Community building 3.35 (0.74) 
 

A4.2 Application of policies 3.15 (0.80) 
 

A5.1 Transferable skills 3.61 (0.58) 
 

A5.2 Digital Skills 3.42 (0.72) 
 

A5.3 Professional development 3.53 (0.65) 

 
In more detail, the first section about the role of educator as teacher-trainer-tutor, of the four 
of the six competence areas had 92% right distribution. Participants answered that they 
believe that these competences are essential for a STE(A)M educator. More specifically, these 
four competences areas are Pedagogy (A1.1), Content knowledge (A1.2), Use content and 
tools (A.1.4), and Learner Empowerment (A1.6). This is consistent with previous studies, 
which reports results showing that STEM/STEAM educators competences in should also 
focus on enhancing content knowledge (Nadelson et al., 2013; Spyropoulou & Kameas, 
2020b), educational pedagogy specific to STE(A)M education (Bybee, 2013; Ng, 2019). Lower 
but still high right distributions (86%) had the Instruction (A1.3) and the Feedback and 
assessment (A1.5) competence area. In Figure 1, the distribution of the answers is presented.  
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Figure 1. Participants answers regarding the first section 

Regarding the section which represents the role of educator as learning designer and creator 
(section 2), all of the competence areas had a high right distribution from 87% to 91%. The 
Content and tools design and development (A2.2) competence area had the lower score, 
where 12% of the participants characterized these skills as useful, but not essential. Thus, the 
search and use of suitable educational material for STE(A)M education from the previous 
competence area had been characterized as an essential skill by more participants than the 
design and development of new educational material. This may be explained due to the 
time-consuming that development of new educational material for STE(A)M education 
based on comments of STE(A)M educators in related studies (Shernoff et al., 2017; 
Spyropoulou & Kameas, 2020c). In Figure 2, the distribution of the answers for the 
competence areas of section 2 is presented. 
 

 
Figure 2. Participants answers regarding the second section 

In the section regarding the role of educator as orchestrator and manager, the right 
distribution for the two competence areas were 89% and 88%. However, it is interesting to 
note that the Resource Management (A3.2) competence area had the lower ‘definitely 
essential’ score with a 50% distribution. Figure 3 presents the distribution of the answers for 
the competence areas of section 3. 
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Figure 3. Participants answers regarding the third section 

The section regarding the role of educator as a community member had the lower rank from 
all the sections. This was contrary to expectations as other research has indicated the 
benefits and the importance of collaboration between STE(A)M educators (Margot & Kettler, 
2019; Stohlmann et al., 2012). The Policy Development (A4.2) competence area has a 77% 
right distribution. In addition, 4% of the participants described that it is not essential for this 
competence area, which is the higher negative score of all the competence areas. Even 
though the number is very low, this outcome should be investigated in more detail to 
identify why this section had a lower score. The reason for this somewhat contradictory 
result is still not entirely clear; however, this finding may reflect the limited collaboration 
opportunities that the Greek formal curriculum offers (Spyropoulou & Kameas, 2020c), 
along with the highly centralized education system where educators and schools have 
limited autonomy (OECD, 2017). Figure 4 presents the distribution of the answers for the 
competence areas of section 4. 
 

 
Figure 4. Participants answers regarding the fourth section 

Finally, the fifth section is the Professional Development with three competence areas. The 
Digital Skills (A5.2) competence area had the higher number of the ‘definitely essential’ scale 
of all the competence areas. This outcome may have occurred due to educators’ specific 
situations during the period when the questionnaire was administered (end of 2020 – the 
start of 2021) with the pandemic and the abrupt change to exclusive online learning. Thus, 
this outcome should be investigated in more detail in order to identify any correlations 
regarding this outcome. Figure 5 presents the distribution of the answers for the competence 
areas of section 5. 
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Figure 5. Participants answers regarding the fifth section 

Differences in respondents’ characteristics 
 
Regarding the differences with respect to the participants’ gender, it is worth mentioning 
here that the Mann-Whitney test indicated that the competence area of Content Knowledge 
(A1.2) scored greater by female responders (Mdn = 4) than male responders (Mdn = 3), U = 
1289, p = .04. No other areas had a significant statistical difference between participants with 
different gender. Regarding differences with respect to the academic background, as the 
‘Other’ group had only one sample, this group was removed before assessing the 
relationship between variables. Then, again Mann-Whitney was performed. The analysis 
did not reveal any significant differences between responders with different academic 
backgrounds.  
Next, statistical analysis (two-sided Fisher’s exact test) was performed to identify any 
differences with respect to years’ experience in STE(A)M education. The results showed that 
it was not a significant statistical difference between responders with different years. Thus, 
responders with different years of experience in STE(A)M education did not differ in their 
beliefs regarding the importance of the specific competences for an STE(A)M educator. This 
outcome provides additional support to the outcome of the previous studies (Nadelson et 
al., 2013) and corroborates anecdotal evidence that participants’ years of experience were 
not associated with knowledge and comfort with STEM/STEAM education.  
Some differences were identified regarding the different professional roles of participants 
and their answers regarding STE(A)M educators’ competences. At first, participants who are 
educators scored higher in the competence area Use content and tools (A1.4) than 
participants who are not educators (two-tailed Fisher exact p= .04). The category of 
responders ‘Others’, which primarily represents pre-service educators and postgraduate 
students, had significant differences with a lower score than the other responders in three 
different competence areas. The first one is again the competence area Use content and tools 
(A1.4) (two-tailed Fisher exact p= .03), the second one is the competence area Feedback and 
assessment (A1.5) (two-tailed Fisher exact p< .01), and the third is the 
Course/curriculum/activity design (A2.1) competence area (two-tailed Fisher exact p= .03). 
Finally, a difference was identified with the responders, practitioners, who scored lower in 
the competence area of Community building (A4.1) than participants who were not 
practitioners. These differences reflect the input that educators may have a different point of 
view, and they should be taken into account during shaping education policies and studies 
regarding factors of teaching competency (Kim & Kim, 2016; Shernoff et al., 2017).  
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Conclusion   

In this work, we investigated the views of educators, researchers/academics and 
practitioners in STE(A)M education about the different competences that are important for 
an educator to implement STE(A)M education-related activities and programs. Through an 
online survey, 118 Greek participants who have experience with STE(A)M education 
provided insights regarding their beliefs on the educators’ competences for STEAM 
education based on the Competence Framework for STE(A)M educators that the project 
STEAMonEdu has been developed. Our findings indicate that most of the participants 
characterized all the competences areas as essential, especially competences related to the 
use of content and tools, educational design, transferable and digital skills. However, some 
differences were identified based on specific characteristics of the participants, especially in 
their professional role, where educators seem to have scored higher competence areas from 
different sections than participants who are not educators.  
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περιοχών της Ελλάδας 
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Περίληψη 

Παρά την έμφαση που δίνεται στην εκπαίδευση STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και 
Μαθηματικά), τα σημαντικά ελλείμματα και οι μεγάλες διαφορές εξακολουθούν να αποτρέπουν την 
ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών. Εξακολουθούν στο πλαίσιο αυτό να υπάρχουν προκλήσεις για 
τα κορίτσια στο STEM, συμπεριλαμβανομένων μη υποστηρικτικών τάξεων, ξεπερασμένης 
παιδαγωγικής πρακτικής και έλλειψης μοντέλων. Για το θέμα του φύλου στις Φυσικές Επιστήμες και 
ειδικότερα στη Φυσική έχουν γίνει πολλές μελέτες με τις  παλαιότερες να συμφωνούν ότι υπάρχει 
μεγάλη διαφορά στις απόψεις για σχετικά θέματα μεταξύ αγοριών και κοριτσιών και ότι τα τελευταία 
συνήθως δεν ακολουθούν σπουδές STEM λόγω αυτών των στάσεων στη Φυσική. Όμως, οι πιο 
πρόσφατες μελέτες  δείχνουν μια αντιστροφή της τάσης αυτής προς όφελος των κοριτσιών. Στην 
παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας πεδίου σε σχολεία διαφόρων τύπων 
(Γυμνάσια, Λύκεια, Πειραματικά και Πρότυπα) σε τρεις περιοχές της Ελλάδας: Αττική, Λακωνία και 
Κοζάνη. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των στάσεων των 
αγοριών και των κοριτσιών στη Φυσική. Τα αγόρια δήλωσαν ότι έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και 
ευχαρίστηση στη Φυσική και ότι οι σπουδές σε αυτόν τον τομέα είναι επιλογή τους σε μεγαλύτερο 
ποσοστό από αυτό των κοριτσιών. Αντίθετα, τα κορίτσια δήλωσαν ότι η Φυσική είναι ένα μάθημα που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον, αλλά ταυτόχρονα είναι δυσνόητο. Η ανάγκη παρεμβάσεων καθίσταται 
αναγκαία στην εκπαιδευτική πρακτική, έτσι ώστε να προωθηθούν στον τομέα της Φυσικής τα κορίτσια 
εξίσου με τα αγόρια. 
 

Λέξεις κλειδιά: φύλο και Φυσική, STEM, στάσεις στη Φυσική 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με  το 8ο μέρος του 2ου κεφαλαίου του γενικού μέρους των Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
(Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών), ΦΕΚ 303/Β/13-03-2003, ΦΕΚ 
304/Β/13-03-2003, «το σχολείο πρέπει να αποτελεί χώρο υποδειγματικής εφαρμογής των 
αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι ο σεβασμός στον άλλο, η διασφάλιση της 
αξιοπρέπειας του κάθε ατόμου, η ελευθερία από κάθε μορφής διάκριση, η ελευθερία σκέψης 
και έκφρασης, η συμμετοχή και η συνεργασία». Η εκπαιδευτική διαδικασία σε όλο της το 
φάσμα πρέπει να συνιστά εφαρμογή του άρθρου 1 της Διεθνούς Σύμβασης των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού που ορίζει ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να 
διασφαλίζεται το «καλύτερο προς το συμφέρον του παιδιού». 

Όμως πολλές φορές  έχουν καταγραφεί περιστατικά σεξουαλικής ή έμφυλης βίας σε 
παιδιά τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στη χώρα μας. Η εκπαιδευτική διαδικασία και 
ειδικότερα το σχολείο θα πρέπει να είναι ο χώρος της ελευθερίας και των ίσων ευκαιριών για 
όλους ανεξάρτητα από το φύλο, την προέλευση  ή την καταγωγή.  
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Φύλο και ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση 

Στο δυτικό κόσμο έχει αρχίσει να επικρατεί η αντίληψη, κυρίως μέσω των ΜΜΕ, ότι τα 
κορίτσια πλέον απολαμβάνουν τα ίδια εκπαιδευτικά προνόμια με τα αγόρια, ότι τα 
ξεπερνούν στις σχολικές επιδόσεις σε όλους τους τομείς και ότι δεν τίθεται θέμα ανδρικής 
κυριαρχίας στην εκπαίδευση. Αυτή η άποψη αμφισβητείται από τη φεμινιστική 
εκπαιδευτική έρευνα και την πλειοψηφία επιστημονικών μελετών του κοινωνικού 
φύλου (gender) όπου υποστηρίζεται ότι το σχολείο τείνει να αντανακλά αλλά και να 
αναπαράγει την ανισότητα των φύλων που προϋπάρχει στην ευρύτερη κοινωνία με ισχυρή 
την ανδρική κυριαρχία (Spender & Sarah, 1980; Delamont, 1990; Arnot και Mac an Ghaill; 
2006, Skelton & Francis, 2009). Τα στερεότυπα (stereotypes) και οι ρόλοι των φύλων (gender 
roles) που εμφανίζονται στο σχολείο είναι δυνατό να εκδηλωθούν ακόμα πιο έντονα από  
ό,τι στην υπόλοιπη κοινωνία (Delamont, 1990). Τα στερεότυπα αυτά συντηρούνται και 
τροφοδοτούνται μέσω της διδασκαλίας και της κοινωνικοποίησης (socialization) στο 
σχολείο σύμφωνα με τους Δεληγιάννη-Κουϊμτζή (1994), Δεληγιάννη-Κουϊμτζή και Ζιώγου 
(2000). Πολλές φορές στα σχολικά εγχειρίδια τα φύλα παρουσιάζονται με τρόπο τέτοιον που 
είναι υποτιμητικός κυρίως για κάποια από τα κοινωνικά φύλα.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραμάτισε και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση 
της ισότητας ανάμεσα στα δυο φύλα  τόσο με τις Οδηγίες που επιβάλλονται προς τα κράτη - 
μέλη όσο και με τα επιδοτούμενα προγράμματα που προωθούν την ισότητα.  Πρωτοβουλίες 
σε αυτήν την κατεύθυνση  περιγράφονται στην έκθεση «Ίσες ευκαιρίες για όλους στην 
εκπαίδευση. Άρση των φραγμών στην κοινωνική κινητικότητα» (ΟΟΣΑ, 2018). Ίσες 
ευκαιρίες στην εκπαίδευση σημαίνει πως όλα τα  παιδιά  έχουν ίση πρόσβαση στην 
εκπαίδευση ανεξάρτητα από την καταγωγή , το φύλο, την κοινωνική και οικονομική τους 
κατάσταση. Οι στόχοι της Ε.Ε. μέχρι το 2025 αφορούν στο σχέδιο ανάκαμψης της Ευρώπης 
(NextGenerationEU) και στο πρόγραμμα Erasmus+. Επιπλέον, με το σχέδιο δράσης για την 
ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027 έχει ληφθεί  σειρά πρωτοβουλιών για υψηλής ποιότητας 
χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμη ψηφιακή εκπαίδευση στην Ευρώπη. 

Δεν υπάρχει πλήρης δομημένη και στοχοθετημένη ενημέρωση των εφήβων στο σχολείο  
για θέματα ισότητας των φύλων και ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση. Επίσης, 
υπάρχει παντελής έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για τα θέματα της 
διαφορετικότητας και ισότητας των φύλων τόσο γενικά όσο και κατά τη διδασκαλία των 
επιμέρους μαθησιακών αντικειμένων (συμπεριλαμβανομένων των σχολικών 
συγγραμμάτων) (Ρεντετζή, 2006). 

Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι η εκπαίδευση επιτελεί ένα διπλό ρόλο: αποτελεί 
αφενός έναν κατεξοχήν κοινωνικοποιητικό παράγοντα, καθώς αντανακλά τις υπάρχουσες 
κοινωνικές δομές που χαρακτηρίζουν τη σημερινή κοινωνία και παράλληλα αναπαράγει τα 
αντίστοιχα στερεότυπα, αφετέρου μπορεί να αποτελέσει γόνιμο έδαφος για την προώθηση 
της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων και να συμβάλει στη δημιουργία κοινωνικών αλλαγών. 
Το γεγονός αυτό παρακίνησε τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του ’80, 
πολλούς ερευνητές να ασχοληθούν με το ρόλο που διαδραματίζει ο παράγοντας φύλο στην 
εκπαίδευση (Μαραγκουδάκη, 2003; Φρόση, Κουϊμτζή & Παπαδήμου, 2001; Hammersley, 
2001). 

Φύλο και Φυσικές Επιστήμες 

Η αντίδραση του γνωστού φυσικού Ernest Rutherford όταν για πρώτη φορά συνάντησε τη 
Lise Meitner το 1908 στο Βερολίνο είναι ενδεικτική της κουλτούρας της Φυσικής της εποχής 
του. «Ω! Νόμιζα ότι ήσασταν άνδρας», της είπε γεμάτος έκπληξη. Μολονότι η Meitner ήταν 
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ήδη πολύ γνωστή από τις δημοσιεύσεις της, ο Rutherford θεώρησε ότι επρόκειτο για άνδρα 
επιστήμονα (Sime, 1996). 

Οι Φυσικές Επιστήμες συμβάλλουν στη συγκρότηση εννοιών από τα παιδιά που θα τους 
είναι απαραίτητες στη μετέπειτα ζωή τους και τα βοηθούν να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω 
τους από την προσχολική εκπαίδευση ακόμα. Συζητάμε ακόμα το αν οι εκπαιδευτικοί 
υιοθετούν κάποιες φορές στερεότυπες στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στα αγόρια και 
στα κορίτσια σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες. Η διάσταση του φύλου στις Φυσικές 
Επιστήμες είναι ένα θέμα για το οποίο έχει αναπτυχθεί μεγάλος προβληματισμός διεθνώς, 
αποτελεί αντικείμενο σημαντικού ερευνητικού ενδιαφέροντος τελευταία, ενώ ταυτόχρονα 
είναι ένα θέμα που απασχολεί την εκπαίδευση σε πολλές χώρες εδώ και τριάντα χρόνια. Η 
συζήτηση για το φύλο, τις θετικές επιστήμες και την εκπαίδευση έχει ως αφετηρία τις 
ανισότητες σε βάρος των γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση και στη συμμετοχή τους στη 
σχετική με τα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία εκπαίδευση και στο χώρο εργασίας 
σύμφωνα με τους Ντρενογιάννη, Σέρογλου &Τρέσσου (2007). 

Η συζήτηση που αφορά στην υποαντιπροσώπευση των γυναικών στο χώρο των Φυσικών 
Επιστημών είναι πράγματι εκτεταμένη (ενδεικτικά Rosser, 1995; Nair & Majetich, 1995; 
Arianrhod, 1992). Σε αναφορά για τη θέση των γυναικών στις Φυσικές Επιστήμες του 
Αμερικανικού Ινστιτούτου Φυσικής (American Institute of Physics) οι Rachel Ivie και Kim 
Nies Ray (2005) διαπιστώνεται, ωστόσο, ότι τα ποσοστά των γυναικών σ’ αυτούς τους τομείς 
έχουν αυξητική πορεία (Fiore, 2007). Μελέτες της Αμερικανικής Κοινότητας των Φυσικών 
(American Physical Society) και του Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης (National Science 
Foundation) επιβεβαιώνουν την αυξημένη παρουσία των γυναικών στο χώρο των Φυσικών 
Επιστημών, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι τα νούμερα αυτά εξακολουθούν να είναι μικρότερα 
από τα επιθυμητά και από τα αντίστοιχα ποσοστά στις ανθρωπιστικές επιστήμες, ακόμη και 
τις επιστήμες της ζωής (Fiore, 2007; Rosser, 1995; NSF 08-301; European Commission, 
Women in Science, 2005). Ειδικά για την Ελλάδα τα ποσοστά των γυναικών με πτυχίο 
Φυσικής για το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 ανέρχονταν στο 34,3% του συνόλου, ενώ το 
ποσοστό των μελών ΔΕΠ στα τμήματα Φυσικής των έξι μεγαλύτερων πανεπιστημίων της 
χώρας ήταν μόλις 15,5% για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Η ίδια έρευνα απέδειξε ότι όλοι οι 
πρόεδροι των τμημάτων Φυσικής ήταν άνδρες και το ίδιο ίσχυε για τους υπεύθυνους των 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων των αντίστοιχων τμημάτων (Βοσνιάδου & Βαΐου, 2004). 

Αυτή η υποαντιπροσώπευση των γυναικών στις Φυσικές Επιστήμες και ειδικότερα στη 
Φυσική ξεκινά από τα μαθητικά χρόνια και έχει ως κύρια αιτία τις στάσεις των μαθητών 
απέναντι σε αυτή και ειδικότερα των κοριτσιών. Εδώ και σαράντα χρόνια οι περισσότερες 
διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι τα κορίτσια έχουν αρνητική στάση απέναντι στη Φυσική. 
Ενδιαφέρονται λιγότερο για αυτή  σε σχέση με τα αγόρια, τη θεωρούν δύσκολη ακόμα και 
αν έχουν καλή βαθμολογία σε αυτή, δεν επιθυμούν να την επιλέξουν στο Λύκειο και δεν 
θέλουν να ασχοληθούν με αυτή στο μέλλον. Σε αρκετές έρευνες έχει εξαχθεί το συμπέρασμα 
ότι η Φυσική είναι «αντρική» υπόθεση. Τα ίδια ισχύουν και στην Ελλάδα. Τα περισσότερα 
κορίτσια επιλέγουν θεωρητική κατεύθυνση. Η στάση αυτή των κοριτσιών οφείλεται σε 
διάφορους λόγους. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι ότι αρκετά κορίτσια δεν συνδέουν τη 
Φυσική με την προσωπική τους ζωή και τα μαθήματα αποτυγχάνουν να κινήσουν το 
ενδιαφέρον τους. Επίσης, ο γενικότερος ρόλος της γυναίκας στη κοινωνία και το γεγονός ότι 
τα κορίτσια έχουν αρνητική άποψη για τους επιστήμονες, αφού έχουν ελάχιστα θετικά 
θηλυκά πρότυπα, αποτελούν επίσης σημαντικούς παράγοντες.  Επιπρόσθετο στοιχείο για το 
ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία είναι το ότι οι εμπειρίες σχετικά με τη Φυσική δεν είναι 
ίδιες για τα αγόρια και τα κορίτσια όταν είναι παιδιά ή έφηβοι (Αντωνογιαννάκης, 2017). 
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Η  ηλικία φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στη διαμόρφωση των στάσεων 
και των αντιλήψεων των μαθητών/ριών αναφορικά με τις Θετικές Επιστήμες (AAUW 
Educational Foundation, 2004; Murphy, Beggs, Carlisle & Greenwood, 2004; Wilkins, 2004; 
Guzzetti, 1998; Bianchini, 1993). Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, φαίνεται να 
διαφοροποιούνται τα ενδιαφέροντά τους και παράλληλα οι επιδόσεις τους στο μάθημα της 
Φυσικής. Παρατηρείται μειωμένη συμμετοχή των κοριτσιών κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών, σε αντίθεση με τα αγόρια, που έχουν 
έναν πιο ενεργό ρόλο τόσο στις συζητήσεις όσο και στις ομαδικές εργασίες (Bianchini, 1993; 
Hammersley, 2001; Murphy, Beggs, Carlisle & Greenwood, 2004; Hamilton & Snow, 1998; 
McGinnis, 1997; Hammrich, 1996; Fausto–Sterling, 1985). 

Σε κάποιες από τις πιο σύγχρονες μελέτες, όπως στη  Σκέντζου (2015), τα αγόρια έχουν 
θετικότερη στάση στη φυσική ως σχολική γνώση από ό,τι τα κορίτσια, ενώ στους Trivedi & 
Sharma (2013) τα κορίτσια παρουσιάζουν θετικότερη στάση από τα αγόρια.  Σύμφωνα με τη 
μελέτη Woolnough (1994), τα κορίτσια αντιδρούν αρνητικά στον απρόσωπο και αφηρημένο 
χαρακτήρα του μαθήματος. Πολλές σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι τα κορίτσια  
ακολουθούν σε μικρότερο ποσοστό σε σχέση με τα αγόρια σπουδές STEM με τους λόγους να 
έχουν κυρίως κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική διάσταση (Blaisdell, 1994; Hasan et al, 
2010). Το μικρότερο ποσοστό συμμετοχής των κοριτσιών σε STEM καταγράφεται και στις 
μελέτες ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ (2020), PISA (2018), Hill, Corbett and Rose (2010) και Φύττας (2010). 
Μάλιστα στη μελέτη Φύττα (2010) τα κορίτσια εμφανίζουν περισσότερο άγχος από τα 
αγόρια στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες σε όλους τους τύπους σχολείων.  
Σύμφωνα  με τη μελέτη των Σταβάρα & Σταμοβλάση (2017), των οποίων  τα δεδομένα της 
έρευνάς τους προήλθαν από διεθνείς μελέτες και εξέταζαν την επίδοση μαθητών/τριών 
ηλικίας 7-18 ετών, δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην επίδοση των δύο 
φύλων στις Φυσικές Επιστήμες.  

Σε έρευνα του Αντωνογιαννάκη (2017) σε  μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου  στις 
Αχαρνές της Ανατολικής Αττικής προέκυψε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση φύλου σε σχέση 
με το ενδιαφέρον για τη Φυσική. Και τα δύο φύλα θεωρούν τη Φυσική δύσκολο μάθημα, ενώ 
τα κορίτσια έχουν καλύτερες επιδόσεις στη Φυσική σε σχέση με τα αγόρια. Τα κορίτσια είναι 
πιο αρνητικά διακείμενα στη μελλοντική συμμετοχή στη Φυσική, είτε αυτή αφορά επιλογή 
μαθήματος στο Λύκειο είτε ακόμα και την καριέρα σε αυτή. Δεν υπάρχουν φυλετικά 
στερεότυπα και τα αγόρια και τα κορίτσια πιστεύουν ότι η Φυσική δεν είναι «αντρική» 
υπόθεση. 

Τελικά, ίσως ο παράγοντας του έτους δημοσίευσης των μελετών να επηρεάζει τη σχέση 
αυτή, καθώς οι παλαιότερες μελέτες δείχνουν πλεονέκτημα των αγοριών, ενώ στις πιο 
πρόσφατες μελέτες τα κορίτσια έχουν υψηλότερη μέση επίδοση. Διαπιστώθηκε, ακόμη, ότι το 
μέγεθος των διαφορών στις επιδόσεις των δύο φύλων μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα, 
γεγονός που επιβεβαιώνει την επίδραση του κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου. 

Σύμφωνα με τη Φιλιππάκη (2021), Λέκτορα στη Διδακτική της Φυσικής στο King’s 
College London και εκλεγμένο μέλος επιτροπής του Ινστιτούτου Φυσικής (Institute of 
Physics) για την προώθηση των γυναικών στην Φυσική, το ποσοστό των γυναικών που 
ασχολείται ακαδημαϊκά και επαγγελματικά με STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) είναι μικρότερο από αυτό των ανδρών. Ο λόγος είναι καθαρά κοινωνικός κι 
έχει να κάνει με κάποια λανθασμένα στερεότυπα, τα οποία έχουν ασυνείδητα ριζώσει μέσα 
μας και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Για να το καταλάβουμε πιο απλά, οι περισσότερες 
κοινωνίες θεωρούν ότι κάποια χειρωνακτικά επαγγέλματα (για παράδειγμα, του 
μηχανικού) δεν αρμόζουν στη γυναικεία φύση και, επομένως, οι γυναίκες αποθαρρύνονται 
από μια τέτοια επιλογή. Ανάμεσα στις επιστήμες STEM, αυτή που πραγματικά εμφανίζει τη 
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μεγαλύτερη ανισότητα είναι η επιστήμη της Φυσικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 
γεγονός ότι βραβείο Νόμπελ Φυσικής έχει συνολικά απονεμηθεί μονάχα σε 4 γυναίκες, οι 2 
από αυτές μόλις πρόσφατα το 2018 (Donna Strickland) και το 2020 (Andrea Ghez). 

Το Ινστιτούτο Φυσικής με έδρα το Λονδίνο, μια από τις μεγαλύτερες, ιστορικότερες και 
παλαιότερες επιστημονικές κοινότητες στον κόσμο στον τομέα της Φυσικής, κάνει ενδελεχή 
μελέτη εδώ και τουλάχιστον μια εικοσαετία γύρω από το ερώτημα «γιατί τα κορίτσια δεν 
επιλέγουν να σπουδάσουν Φυσική;». Τα ευρήματά τους καταλήγουν ότι η φυλετική 
διάκριση ξεκινάει από το ίδιο το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα. Ανάμεσα σε πλήθος 
μαθητών στην Αγγλία όπου όλοι (αγόρια και κορίτσια) αρίστευσαν στην ηλικία των 16, 
τόσο στα μαθηματικά όσο και στη Φυσική, το ποσοστό των αγοριών που επέλεξε να 
συνεχίσει με τη Φυσική στο Λύκειο ήταν περί το 8,6%, ενώ στα κορίτσια ήταν μόλις το 2,4%, 
δηλαδή λιγότερο από το 1/4 του συνόλου των μαθητών. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το 
άνοιγμα της ψαλίδας είναι πολύ μικρότερο στη Σκωτία, όπου παραδοσιακά οι τοπικές 
κοινωνίες εκεί είναι λιγότερο συντηρητικές σε σχέση με την Αγγλία (Φιλιππάκη, 2021). 

Όταν ρωτήθηκαν οι μαθητές σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγουν τα 
μαθήματα ειδίκευσης τους στο Λύκειο, η απάντηση κατά τη μεγαλύτερη πλειοψηφία ήταν 
ότι επηρεάζονται από την καθοδήγηση των δασκάλων τους. Τα δε ποσοστά κοριτσιών που 
δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη Φυσική αυξάνονται, όταν στα σχολεία παράλληλα με 
τη θεωρία γίνεται και εργαστηριακή διδασκαλία ή ακόμα όταν αυτές φοιτούν σε σχολείο 
θηλέων. Σε ό,τι αφορά την επιλογή στην ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η αναλογία 
φοιτητών που σπουδάζουν Φυσική στην Αγγλία είναι σταθερά εδώ και πολλές δεκαετίες 1:5 
(δηλαδή οι φοιτήτριες είναι μόλις το 20%). Όπως επισημαίνει ο John Head (1997), η επιλογή 
καριέρας στις τεχνολογικές επιστήμες είναι πολύ διαφορετική για τις νεαρές γυναίκες σε 
σύγκριση με τους νεαρούς άνδρες. Οι μεν θα επιλέξουν μια εύκολη και προφανή επιλογή: να 
μπουν σε ένα πεδίο ανδροκρατούμενο και ως εκ τούτου θα εκλάβουν πιο εύκολα την 
έγκριση από τους ενήλικες και συνομήλικούς τους, καθώς θα επιβεβαιωθεί η 
«αρρενωπότητά» τους. 

Τα κορίτσια από την άλλη, θα κληθούν να κάνουν μια πάρα πολύ δύσκολη επιλογή. Θα 
χρειαστεί να ακολουθήσουν μια μη συμβατική διαδρομή και να είναι πρόθυμες να 
εργαστούν υπό συνθήκες όπου θα νιώθουν αβεβαιότητα ως μειονότητα. Μια τέτοια επιλογή 
απαιτεί δέσμευση και σίγουρα αποφασιστικότητα. Η καταπολέμηση των φυλετικών 
ανισοτήτων και διακρίσεων στον επιστημονικό χώρο απαιτεί δομημένο και μακροχρόνιο 
σχεδιασμό. Αφού πλέον έχει καταγραφεί το πρόβλημα, το επόμενο βήμα είναι η συνεχής 
μετεκπαίδευση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών, καθώς και η συστηματική αντιμετώπιση 
καθημερινά και σε κάθε επίπεδο των λανθασμένων πρακτικών που οδηγούν σε διακρίσεις 
με βάση το φύλο, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στον εργασιακό χώρο και τελικά στην ίδια 
την κοινωνία (Φιλιππάκη, 2021). 

Ερευνητικά δεδομένα 

Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε σε τρεις νομούς της χώρας: Αττική, Λακωνία και Κοζάνη 
το σχολικό έτος 2019-2020. Η έρευνα διεξήχθη σε 21 συνολικά σχολεία: 9 Γυμνάσια και 12 
Λύκεια. Συμπληρώθηκαν 807 ερωτηματολόγια και 807 γραπτές συνεντεύξεις  από μαθητές. 
Οι τάξεις των ερωτηθέντων μαθητών ήταν από Β’ Γυμνασίου έως Γ’ Λυκείου. Στην Αττική 
ερωτήθηκαν συνολικά 299 μαθητές από πέντε Γυμνάσια και 286 μαθητές από πέντε Λύκεια. 
Στη Λακωνία πήραν μέρος 59 μαθητές από δύο Γυμνάσια και 115 μαθητές από τέσσερα 
Λύκεια. Στην Κοζάνη πήραν μέρος 19 μαθητές από δύο Γυμνάσια και 29 μαθητές από τρία 
Λύκεια.  Έγινε προσπάθεια να ερωτηθούν οι  μαθητές από διαφορετικές τάξεις τόσο του 



Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | STE(A)M educators & education 

520 

Γυμνασίου όσο και του Λυκείου, ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν ευρύτερη γκάμα 
απόψεων των μαθητών και να είναι ασφαλέστερη η εξαγωγή των συμπερασμάτων. Ο λόγος 
που επελέγησαν οι τρεις αυτές περιοχές είναι κυρίως γεωγραφικός, αλλά υπήρξαν και άλλοι 
παράγοντες που οδήγησαν σε αυτήν την επιλογή. Η Αττική επιλέχθηκε, γιατί είναι η 
περιοχή με το μεγαλύτερο ανθρώπινο εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας (μεγαλύτερο 
ποσοστό μαθητών και καθηγητών). Οι υπόλοιπες δύο περιοχές επιλέχθηκαν, γιατί η μεν 
Λακωνία βρίσκεται στο νότιο άκρο της Ελλάδας με αστικό, ημιαστικό και αγροτικό 
πληθυσμό, ενώ η Κοζάνη βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ελλάδας και στο γεωγραφικό της 
χώρο περιλαμβάνεται και η Πτολεμαΐδα, η οποία είναι μια περιοχή ιδιαίτερα επιβαρυμένη 
περιβαλλοντικά λόγω των μεγάλων εγκαταστάσεων βαριάς βιομηχανίας που υπάρχουν 
εκεί. Δόθηκε  έτσι η δυνατότητα να ερευνηθούν οι απόψεις των μαθητών από ένα μεγάλο 
αστικό πληθυσμό όπως η Αττική, η οποία όμως περιλαμβάνει περιοχές με διαφορετική 
στρωματοποίηση οικονομική και κοινωνική και πολλούς και διαφορετικούς τύπους 
σχολείων. Το ερωτηματολόγιο περιείχε κλειστές (ποσοτικές) και ανοικτές (ποιοτικές) 
ερωτήσεις. Στο νομό Αττικής η έρευνα έγινε έτσι, ώστε να καλυφθεί γεωγραφικά ο Νομός 
(βόρεια, ανατολικά, δυτικά προάστια και Πειραιάς). Η ίδια λογική ακολουθήθηκε  και στις 
υπόλοιπες περιοχές, ώστε να καλυφθούν αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Τα 
παιδιά συμμετείχαν στην έρευνα μετά από γραπτή συγκατάθεση του κηδεμόνα τους και 
προφορική δική τους. Οποιαδήποτε στιγμή ακόμα και κατά τη διάρκεια της έρευνας τα 
παιδιά μπορούσαν να αποχωρήσουν από αυτήν. Τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες 
εμπιστευτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των συμμετεχόντων 
στην έρευνα. 

Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS.  Στον Πίνακα 1 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ανά άξονα σε σχέση με το φύλο των μαθητών. 
Εφαρμόζοντας τον έλεγχο U Mann-Whitney, αναδείχτηκαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές, με τα αγόρια να εμφανίζουν υψηλότερες τιμές, στον άξονα:  
Ευχαρίστηση από τη μελέτη της Φυσικής, τιμές ελέγχου U = 65209, Ζ = -4,873, p<,000 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής ως προς το φύλο (N=807) 

Άξονας 
Αγόρια (Ν=389) Κορίτσια (Ν=418) 
ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ 

Χρησιμότητα από τη μελέτη της Φυσικής 3,00 0,41 2,98 0,77 

Εμπιστοσύνη στη μάθηση της Φυσικής 3,03 0,39 3,0 0,74 

Ευχαρίστηση από τη μελέτη της Φυσικής* 3,14 0,48 3,85 0,75 

Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας * p < ,000 
 
Χρησιμότητα από τη μελέτη της Φυσικής 
Στον Πίνακα 2  παρουσιάζονται συγκριτικά τα αποτελέσματα του άξονα «Χρησιμότητα από 
τη μελέτη της Φυσικής» για τα δύο φύλα. Στατιστικά σημαντικές διαφορές επίσης ως προς το 
φύλο των υποκειμένων καταγράφηκαν σε δύο περιπτώσεις, με τα αγόρια να δηλώνουν 
καλύτερο επίπεδο σχετικά με τις απόψεις: 

●  η Φυσική είναι χρήσιμη για το μέλλον μου (U= 71960, Ζ -2,915, p<,004) 
● θα χρειαστεί να έχω κατανοήσει καλά τη Φυσική για τις σπουδές μου στο μέλλον 

(U= 70466,5, Ζ= -3,35, p<,001). 
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Πίνακας 2. Αποτελέσματα για τον άξονα «Χρησιμότητα από τη μελέτη της Φυσικής»  

Α/Α Ερώτηση 
Αγόρια (Ν=389) Κορίτσια (Ν=418) 
        ΜΤ     ΤΑ      ΜΤ            ΤΑ 

1 Πιστεύω ότι η Φυσική είναι χρήσιμη για το 
μέλλον μου 3,60* 1,20 3,38 1,18 

2 Η Φυσική δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή μου 2,22 1,35 2,30 1,38 

3 Η Φυσική δεν είναι κάποιο μάθημα με 
πρακτικές εφαρμογές 2,02 1,28 2,02 1,22 

4 

Μπορώ να δω τρόπους με τους οποίους 
μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τη Φυσική 
για να ερμηνεύσει φαινόμενα της 
καθημερινής ζωής 

3,98 1,15 3,87 1,22 

5 Δεν αξίζει να μελετώ Φυσική 1,99 1,33 2,18 1,40 

6 Βλέπω συχνά τη Φυσική σε καθημερινά 
πράγματα 3,64 1,26 3,48 1,31 

7 Θα χρειαστεί να έχω κατανοήσει καλά τη 
Φυσική για τις σπουδές μου στο μέλλον 3,36** 1,40 3,00 1,52 

8 Δε νομίζω να χρησιμοποιήσω τη Φυσική, 
όταν τελειώσω το σχολείο 2,58 1,40 2,81 1,40 

9 Δε θα χρειαστώ τη Φυσική στο μέλλον ως 
πολίτης 2,66 1,30 2,72 1,34 

10 Η Φυσική είναι ένα μάθημα με εφαρμογές 3,96 1,12 4,05 1,14 

Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας * p < ,005, ** p < ,001 
 
Εμπιστοσύνη στη μάθηση της Φυσικής  
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται συγκριτικά τα αποτελέσματα του δευτέρου άξονα: 
«Εμπιστοσύνη στη μάθηση της Φυσικής» για τα δύο φύλα. Στατιστικά σημαντικές διαφορές 
επίσης ως προς το φύλο των υποκειμένων καταγράφηκαν σε δέκα (10) συνολικά 
περιπτώσεις.  
Τα αγόρια δηλώνουν καλύτερο επίπεδο σε πέντε (5) περιπτώσεις σχετικά με τις απόψεις: 

● Είμαι σίγουρος/η ότι μπορώ να μάθω έννοιες της Φυσικής (U= 63572,5, Ζ=-5,539, 
p<,000). 

● Είμαι βέβαιος/η ότι μπορώ να πάρω καλούς βαθμούς στη Φυσική (U= 64001,5, Ζ=-
5,361, p<,000). 

● Νοιώθω σίγουρος/η για τον εαυτό μου, όταν κάνω ασκήσεις Φυσικής   (U= 59839, 
Ζ=-6,634, p<,000). 

● Μπορώ συνήθως να καταλάβω τις έννοιες της Φυσικής (U= 71160, Ζ= -3,138, 
p<,002). 

● Νιώθω μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου όταν πρόκειται να μελετήσω Φυσική 
(U= 61792,5, Ζ - 6,035, p<,000). 

Τα κορίτσια δηλώνουν καλύτερο επίπεδο σε πέντε (5) περιπτώσεις σχετικά με τις απόψεις: 
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● Συχνά αντιμετωπίζω πρόβλημα με τις ασκήσεις της Φυσικής (U=70419, Ζ= -3,373, 
p<,001). 

● Όταν δεν μπορώ να υπολογίσω ένα πρόβλημα στη Φυσική, νιώθω σαν να είμαι 
χαμένος/η και δεν μπορώ να βρω το δρόμο μου προς την έξοδο (U=70591, Ζ=-
3,309, p<,001). 

● Δεν έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητες μου για να λύσω ασκήσεις στη Φυσική 
(U=67731, Ζ=-4,198, p<,000). 

● Για κάποιο λόγο αν και διαβάζω, η Φυσική μου φαίνεται ασυνήθιστα δύσκολη 
(U=71254,5, Ζ=-3,102, p<,002) 

● Οι ασκήσεις στη Φυσική συχνά με τρομάζουν (U=62907, Ζ=-5,694, p<,000). 

Πίνακας 3. Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής για τον άξονα «Εμπιστοσύνη στη 
μάθηση της Φυσικής»  

Α/Α Ερώτηση 
Αγόρια (Ν=389) Κορίτσια(Ν=418) 

         ΜΤ      ΤΑ        ΜΤ ΤΑ 

1 Είμαι σίγουρος - η ότι μπορώ να μάθω έννοιες 
της Φυσικής 3,87* 1,14 3,40 1,25 

2 Συχνά αντιμετωπίζω πρόβλημα με τις ασκήσεις 
της Φυσικής 2,84 1,28 3,15** 1,34 

3 Είμαι βέβαιος/η ότι μπορώ να πάρω καλούς 
βαθμούς στη Φυσική 3,26* 1,31 2,78 1,29 

4 
Όταν δεν μπορώ να υπολογίσω ένα πρόβλημα 
στη Φυσική, νιώθω σαν να είμαι χαμένος/η και 
δεν μπορώ να βρω το δρόμο μου προς την έξοδο 

2,79 1,42 3,13* 1,46 

5 Δεν έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου 
για να λύσω ασκήσεις στη Φυσική 2,50 1,39 2,92* 1,44 

6 Νιώθω σίγουρος/η για τον εαυτό μου, 
όταν κάνω ασκήσεις Φυσικής 3,26* 1,30 2,63 1,31 

7 Για κάποιο λόγο αν και διαβάζω, η Φυσική μου 
φαίνεται ασυνήθιστα δύσκολη 2,67 1,42 2,97*** 1,39 

 Οι ασκήσεις στη Φυσική συχνά με τρομάζουν 2,41 1,38 2,97* 1,42 
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9 
Πιστεύω ότι αν ασχοληθώ αρκετά με 
μια άσκηση στη Φυσική θα μπορέσω να τη 
λύσω 

3,41 1,56 3,24 1,46 

10 Τα τεστ  της Φυσικής συνήθως μου φαίνονται 
δύσκολα 2,83 1,25 3,01 1,32 

11 Μπορώ συνήθως να καταλάβω τις έννοιες της 
Φυσικής 3,35*** 1,36 3,09 1,23 

12 Νιώθω μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου 
όταν πρόκειται να μελετήσω Φυσική 3,24* 1,29 2,68 1,28 

Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας * p < ,000, ** p < ,001, ** p < ,002 
 
Ευχαρίστηση από τη μελέτη της Φυσικής  
Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται συγκριτικά για τα δύο φύλα τα αποτελέσματα του άξονα 
ικανοτήτων που σχετίζονται με την ευχαρίστηση από τη μελέτη της Φυσικής. Στατιστικά 
σημαντικές διαφορές επίσης ως προς το φύλο των υποκειμένων καταγράφηκαν σε πέντε (5) 
συνολικά περιπτώσεις.  
Τα αγόρια δηλώνουν καλύτερο επίπεδο σε τέσσερις (4) περιπτώσεις σχετικά με τις απόψεις: 

● Όταν ξεκινήσω να λύνω μια άσκηση στη Φυσική, το βρίσκω δύσκολο να 
σταματήσω (U=68861,5, Ζ=-3,853, p<,000). 

● Η Φυσική είναι διασκεδαστική (U=69256, Ζ=-3,731, p<,000) . 
● Είναι ευχάριστο να λύνω ασκήσεις Φυσικής (U= 66809, Ζ=- -4,485, p<,000). 
● Η Φυσική έχει πολλά ενδιαφέροντα θέματα για μελέτη (U= 69859, Ζ= -3,60, p<,000). 

Τα κορίτσια δηλώνουν καλύτερο επίπεδο σχετικά με την άποψη: 
● Η Φυσική είναι ένα ενδιαφέρον μάθημα (U= 67421, Ζ= -4,343, p<,000). 
 

Πίνακας 4  Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής για τον άξονα «Ευχαρίστηση 
από τη μελέτη της Φυσικής»  

Α/Α Ερώτηση 
Αγόρια (Ν=389) Κορίτσια (Ν=418) 

ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ 

1 Οι ασκήσεις και τα προβλήματα της Φυσικής 
 είναι βαρετά 2,70 1,40 2,84 1,41 

2 
Όταν φεύγω από την τάξη και δεν έχω απαντήσει 
 σε ένα ερώτημα στη Φυσική, συνεχίζω να το 
σκέπτομαι 

 3,00 1,54 2,79 1,52 

3 Όταν ξεκινήσω να λύνω μια άσκηση στη Φυσική, το 
βρίσκω δύσκολο να σταματήσω  2,88* 1,42 2,50 1,35 
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4 Δεν περνάει η ώρα, στο μάθημα της Φυσικής 2,78 1,49 2,95 1,44 

5 Η Φυσική είναι διασκεδαστική 3,21* 1,35 2,85 1,35 

6 Στη Φυσική προσπαθώ να κάνω όλη την εργασία που 
μας βάζουν για το σπίτι για να πάρω βαθμό  3,15 1,41 3,12 1,44 

7 Η Φυσική είναι ένα ενδιαφέρον μάθημα 3,86 1,21 3,49* 1,28 

8 Είναι ευχάριστο να λύνω ασκήσεις Φυσικής 3,02* 1,31 2,60 1,32 

9 Δε μου λέει κάτι το να λύνω προβλήματα Φυσικής 2,93 1,37 3,00 1,43 

10 Η Φυσική έχει πολλά ενδιαφέροντα θέματα για μελέτη 3,91* 1,21 3,59 1,31 

Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας *p < ,000 
 

Ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων 

1. Τα αγόρια παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές στον άξονα της ευχαρίστησης σε σχέση 
με  τα κορίτσια. Τα αγόρια βρίσκουν ευχάριστη την επίλυση ασκήσεων και τη 
Φυσική διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα. Τα κορίτσια θεωρούν τη Φυσική ένα 
ενδιαφέρον μάθημα. 

2. Τα αγόρια θεωρούν πιο χρήσιμη τη Φυσική για το μέλλον τους και τις σπουδές τους 
σε σχέση με τα κορίτσια. 

3. Τα αγόρια έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη Φυσική σε σχέση με  τα κορίτσια. 
Θεωρούν ότι μπορούν να πάρουν καλούς βαθμούς στο μάθημα και  να μάθουν και 
να καταλάβουν έννοιες της Φυσικής. Αντίθετα τα κορίτσια θεωρούν ότι 
δυσκολεύονται στην επίλυση ασκήσεων, ενώ η Φυσική τους φαίνεται δυσνόητη. 

Τα αγόρια παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές στον άξονα της ευχαρίστησης σε σχέση με  
τα κορίτσια. Βρίσκουν ευχάριστη την επίλυση ασκήσεων και τη Φυσική διασκεδαστική και 
ενδιαφέρουσα. Επίσης, τα αγόρια θεωρούν πιο χρήσιμη τη Φυσική για το μέλλον τους και 
τις σπουδές τους σε σχέση με τα κορίτσια. Παρατηρούμε, επίσης, ότι τα αγόρια έχουν 
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη Φυσική σε σχέση με  τα κορίτσια. Θεωρούν ότι μπορούν να 
πάρουν καλούς βαθμούς στο μάθημα και να μάθουν και να κατανοήσουν έννοιες της 
Φυσικής. Τα κορίτσια από την άλλη πλευρά θεωρούν τη Φυσική ένα ενδιαφέρον μάθημα, 
εύρημα το οποίο είναι σε συμφωνία με τη μελέτη Boe (2012), αλλά δηλώνουν ότι 
δυσκολεύονται στην επίλυση ασκήσεων, ενώ η Φυσική τους φαίνεται δυσνόητη. Κάποια από 
τα παραπάνω ευρήματα  έχουν σαν αποτέλεσμα τα κορίτσια να  ακολουθούν σε μικρότερο 
ποσοστό σε σχέση με τα αγόρια σπουδές STEM με τους λόγους να έχουν κυρίως κοινωνική, 
οικονομική και πολιτιστική διάσταση (Blaisdell, 1994; Hasan et al, 2010). Το μικρότερο 
ποσοστό συμμετοχής των κοριτσιών σε STEM καταγράφεται και στις μελέτες ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ 
(2020), Pisa (2018), Hill, Corbett and Rose (2010) και  Φύττας (2010).  



 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
525 

Προτάσεις- Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, υπάρχουν διαφορές στις  στάσεις προς τη Φυσική μεταξύ 
αγοριών και κοριτσιών στις τρεις περιοχές της Ελλάδας που ερευνήσαμε. Τα αγόρια 
φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και ευχαρίστηση στη Φυσική από τα κορίτσια. 
Τα αγόρια δηλώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι θα ακολουθήσουν σπουδές στη Φυσική, 
ενώ τα κορίτσια θεωρούν τη Φυσική ενδιαφέρουσα αλλά δύσκολη και δυσνόητη. 

Συνεπώς, καταδεικνύεται η ανάγκη να υπάρξουν παρεμβάσεις, ώστε να αντιστραφεί 
αυτή η τάση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.  Κατά την άποψή μας,  οι παράγοντες στους 
οποίους απαιτείται παρέμβαση είναι: το διδακτικό υλικό, η οργάνωση της τάξης, η 
εκπαίδευση και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η ενημέρωση των ίδιων των παιδιών. Το 
διδακτικό υλικό, για παράδειγμα τα σχολικά  βιβλία, θα πρέπει να τροποποιηθεί προς μια 
κατεύθυνση ευνοϊκότερη για τα κορίτσια. Θα πρέπει, λόγου χάρη, να παρουσιάζονται 
περισσότερες γυναίκες επιστήμονες και το έργο τους. Η εικονογράφηση των σχολικών 
βιβλίων θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες ισότητας των φύλων.  Καθίσταται επιτακτική 
η αναθεώρηση των σχολικών εγχειριδίων ως προς  τον τρόπο που παρουσιάζονται τα φύλα 
(εικόνα των φύλων στα βιβλία). 

Είναι απαραίτητη η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με κατάλληλα, βιωματικά κυρίως, 
προγράμματα, αλλά παράλληλα και ειδικά σεμινάρια για τους γονείς. Πολύ λίγα 
προγράμματα έχουν πραγματοποιηθεί για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα 
ισότητας φύλων και πολύ λίγοι είναι οι εκπαιδευτικοί που τα έχουν παρακολουθήσει 
(Καμπούρμαλη, 2010). Η  επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με βιωματικά σεμινάρια για τα 
θέματα της διαφορετικότητας (σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου), της 
ομοφοβικής βίας και τους τρόπους αντιμετώπισης φαινομένων εμφάνισης βίας ή 
διακρίσεων στο σχολείο  και υποστήριξης των θυμάτων βίας θα είναι πολύ χρήσιμη. 
Σεμινάρια προς τους εκπαιδευτικούς για τον έμφυλο λόγο στο σχολικό περιβάλλον κατά τη 
διδασκαλία των επιμέρους μαθησιακών αντικειμένων (και από τα σχολικά συγγράμματα) 
θα ήταν επίσης ωφέλιμα. 

Οι ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση πρέπει να είναι προτεραιότητα: όλα τα παιδιά να 
έχουν ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση ανεξάρτητα από την καταγωγή, το φύλο, την 
κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση. Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση εφήβων μέσω 
σχολικών δραστηριοτήτων για την ταυτότητα των φύλων (βιολογικό και κοινωνικό φύλο), 
την υγιή συνύπαρξη των φύλων και  την κατάρριψη των στερεοτύπων των φύλων. Είναι  η 
στιγμή να γίνει η αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων μέσω του σχολείου. Οι στερεότυποι 
ρόλοι των φύλων πολλές φορές χτίζουν τα θεμέλια της έμφυλης βίας και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης. Κάθε παιδί έχει πολλαπλές και υποκειμενικές ταυτότητες και όχι μία που 
αυτόματα και αμετάκλητα το εντάσσει σε μία ομάδα. Έτσι θα επιτευχθεί και η τροποποίηση 
των σχέσεων των φύλων στην κοινωνία. Είναι αναγκαία η ευαισθητοποίηση 
μαθητριών/των μέσω σχολικών δραστηριοτήτων  σε ζητήματα ισότητας φύλων, ταυτότητας 
φύλου, χαρακτηριστικών φύλου, έκφρασης φύλου και αντικατοπτρισμού φύλου στο 
περιβάλλον. Τέλος, τα παιδιά θα πρέπει να ενθαρρύνονται σε σπουδές STEM . Οι έρευνες 
δείχνουν ότι οι νέοι  δεν επιλέγουν τη Φυσική για τις σπουδές τους στο μέλλον και κυρίως τα 
κορίτσια. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτόν τον τομέα με ιδιαίτερα μέτρα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ελληνικό επίπεδο. Δεν είναι λιγότερο ικανά τα κορίτσια από τα 
αγόρια. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία προτείνουμε προσαρμογές των αρχών της μεθοδολογίας Scrum στα 
εκπαιδευτικά δεδομένα μιας τάξης εφήβων μαθητών με στόχο την ανάπτυξη μιας ερευνητικής εργασίας 
στο πλαίσιο μαθήματος του αναλυτικού́ προγράμματος σπουδών. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και 
στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι τρόποι και οι παραδοχές που έχουν γίνει ώστε να οργανωθούν οι 
ομάδες των μαθητών και να εφαρμόσουν την «ευέλικτη» (agile) φιλοσοφία. Στην πρώτη επαφή των 
μαθητών με τις αρχές της μεθοδολογίας Scrum δίνεται έμφαση στην τήρηση των αρχών λειτουργίας της 
ομάδας και της εξέλιξης της ικανότητάς της να συνεργάζεται για την υλοποίηση του στόχου. Ως 
δυσκολία στην έρευνα αντιμετωπίζεται η αναστολή λειτουργίας της δια ζώσης εκπαίδευσης και η 
συνεργασία της ομάδας σε συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η μέθοδος Scrum φαίνεται να είναι 
συμβατή και έχει κοινούς στόχους με την μαθητο-κεντρική προσέγγιση STE(A)M και, κατά συνέπεια, η 
μελέτη του συνδυασμού τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. 

Λέξεις Κλειδιά: agile, scrum, education 

Εισαγωγή 

Αυτό που διαφοροποιεί την agile προσέγγιση ανάπτυξης προϊόντων πληροφορικής είναι η 
έμφαση στους ανθρώπους που υλοποιούν το έργο και το πώς συνεργάζονται μεταξύ τους. Οι 
λύσεις εξελίσσονται μέσα από τη συνεργασία αυτο-οργανωμένων, διαλειτουργικών ομάδων 
που χρησιμοποιούν τις πιο ενδεδειγμένες πρακτικές για τον σκοπό τους (Beck et al., 2001). 

Οι agile μεθοδολογίες έχουν πειθαρχημένες διαδικασίες διαχείρισης έργων που όμως 
ενθαρρύνουν τη συχνή αναθεώρηση και προσαρμογή, την ηγετική φιλοσοφία και προωθούν 
την ομαδική εργασία, την αυτο-οργάνωση και την υπευθυνότητα, ένα σύνολο δηλαδή 
βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την ταχεία υλοποίηση λογισμικού υψηλής ποιότητας και 
μια επιχειρηματική προσέγγιση που ευθυγραμμίζει την ανάπτυξη με τις ανάγκες των 
πελατών και τους στόχους του οργανισμού (Beck et al., 2001). 

H μεθοδολογία Scrum είναι διαδεδομένη μέθοδος οργάνωσης που βοηθά τις εταιρείες 
πληροφορικής στην ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού. Η μέθοδος είναι ανθρωποκεντρική 
δίνοντας έμφαση στη στενή συνεργασία της ομάδας, την επικοινωνία των μελών της και την 
ευελιξία (agility) με συνεχή προσαρμογή των στόχων της στις αλλαγές του περιβάλλοντος, 
των διαθέσιμων πόρων και του χρόνου. 

Το Agile Scrum είναι ένα πιο ελαφρύ και ευέλικτο πλαίσιο διεργασιών ανάπτυξης agile, 
αρκετά διαδεδομένο στις εταιρείες πληροφορικής. Ειδικότερα η μεθοδολογία Scrum 
(Scrum.org, 2021) βοηθά τους οργανισμούς: 

● να αυξήσουν την ποιότητα των παραδοτέων, 
● να αντιμετωπίσουν ομαλότερα την αλλαγή (και την αναμονή των αλλαγών), 
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● να παρέχουν καλύτερες εκτιμήσεις ενώ χρειάζονται λιγότερο χρόνο για να τις 
παράγουν, 

● να ελέγχουν καλύτερα το χρονοδιάγραμμα και την εξέλιξη των έργων τους. 
Από την άλλη, η εξέλιξη των απαιτήσεων της εκπαίδευσης στην 

καινοτομοστραφή οικονομία του 21ου αιώνα, έχει διαφοροποιήσει τις απαιτούμενες 
εργασιακές και κοινωνικές δεξιότητες. Δίπλα σε θεμελιώδεις ικανότητες όπως η αριθμητική 
και γλωσσική ευχέρεια, έχουν προστεθεί η συνεργατικότητα, η δημιουργικότητα, η 
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως η 
επιμονή, η περιέργεια και η πρωτοβουλία (World Economic Forum, 2015; Parsons D., 
MacCallum K., 2019). 

Οι αλλαγές αυτές σε παγκόσμιο επίπεδο πιέζουν την εκπαίδευση να εναρμονιστεί 
δημιουργώντας την ανάγκη στους εκπαιδευτικούς να πειραματιστούν με νέες τεχνικές, 
αναδυόμενα εργαλεία, με ευέλικτους και γρήγορα προσαρμόσιμους (agile) τρόπους 
διδασκαλίας (Krehbiel, et al., 2017). Η εκπαίδευση της εποχής της βιομηχανικής 
επανάστασης πρέπει να μετασχηματιστεί στη νέα εποχή της πληροφορίας, από την παροχή 
γνώσεων, στη διαφοροποιημένη προετοιμασία των μαθητών να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες 
τους όπως αυτές θα διαμορφώνονται δυναμικά (Ma, 2019). 

H εκπαιδευτική προσαρμογή μεθοδολογιών ανάπτυξης προϊόντων είναι στη λογική του 
ότι η εργασία και η εκπαίδευση είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Για το λόγο αυτό, η ποιότητα 
της εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνεται σε όλους τους δείκτες οικονομικής 
ανάπτυξης.  Ανάλογο παράδειγμα είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π) με αρκετή 
πλέον βιβλιογραφία που αφορά την εφαρμογή της στην εκπαίδευση (Ζαβλανός, 2003). 

Αυτή την προσέγγιση μπορεί να υποστηρίξει με την εφαρμογή της η μεθοδολογία Αgile 
Scrum στην εκπαίδευση, με έμφαση στο τρίπτυχο: συνεχής βελτίωση, αναθεώρηση, 
προσαρμογή (ανατροφοδότηση) (López-Alcarria, A., Olivares-Vicente, A., Poza-Vilches, F., 
2019). 

Ο Briggs (2014) προτείνει τις βασικές αξίες του Scrum για την εκπαίδευση: 
● Τα άτομα και οι διεπαφές είναι πιο σημαντικά από τα εκπαιδευτικά εργαλεία και τις 

διαδικασίες και ο κύριος τρόπος επικοινωνίας είναι πρόσωπο με πρόσωπο. 
● Έμφαση στην συσχέτιση της γνώσης με την πραγματικότητα, όχι στην ποσότητα. 
● Συνεργασία των εμπλεκομένων αντί πολύπλοκων διαπραγματεύσεων.  
● Προσαρμογή στην αλλαγή αλλά με συγκεκριμένο πλάνο.  

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η γνώση προκύπτει από τη βιωματική εμπειρία και από τη 
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε τι είναι γνωστό, επιδιώκοντας τη σύνδεση 
της με την πραγματικότητα. Επιπρόσθετα, το εκπαιδευτικό έργο έχει στόχους και 
προδιαγραφές που περιλαμβάνουν συγκεκριμένους πόρους, υλικούς και ανθρώπινους, ενώ 
υλοποιείται σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Το ερώτημα συνεπώς είναι αν μια μέθοδος 
υλοποίησης έργων, που δίνει έμφαση στη συνεχή βελτίωση των ανθρώπων και την ποιότητα 
των σχέσεων τους, θα μπορούσε να εφαρμοστεί ως εκπαιδευτική ομαδοσυνεργατική 
μεθοδολογία οδηγώντας παράλληλα με τα μαθησιακά αποτελέσματα, σε ανάπτυξη των 
λεγόμενων «soft skills» των μαθητών, χαρακτηριστικών δηλαδή όπως η συνεργατικότητα, η 
επικοινωνία, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η ηγεσία, η περιέργεια και η 
ενσυναίσθηση.  

Στόχοι της έρευνας  

Μαθησιακοί και παιδαγωγικοί στόχοι της έρευνας μας είναι οι μαθητές:  
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● να ακολουθήσουν τη μεθοδολογία Scrum για την ανάπτυξη της ερευνητικής 
εργασίας σύμφωνα το αναλυτικό πρόγραμμα, 

● να αναπτύξουν “soft skills” όπως η επικοινωνία, η ομαδοσυνεργατικότητα και η 
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες,  

● να συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό της μάθησης, που από τη μετάδοση γνώσεων 
μετατοπίζεται στην ανακάλυψη, στη βιωματική εμπειρία και τη συσχέτιση με την 
πραγματικότητα (relevancy), 

● να αφομοιώσουν μια διαδεδομένη επιχειρηματική διαδικασία που ακολουθείται 
ευρέως στις εταιρείες τεχνολογίας αλλά και σε εταιρικά περιβάλλοντα κάθε 
δραστηριότητας αποκτώντας ένα επαγγελματικό εφόδιο ζωής.  

H εμπειρία εργασίας και συνεργασίας  των εκπαιδευομένων μέσα από τη μεθοδολογία 
Scrum περιγράφεται ως πιο παραγωγική, με πιο ενθουσιώδη συμμετοχή και καλύτερο 
επίπεδο επικοινωνίας (Hicks & Foster, 2010).  

Η μεθοδολογία Scrum είναι μια διαδεδομένη μεθοδολογία ανάπτυξης προϊόντων 
πληροφορικής. Το ερευνητικό ερώτημα είναι αν οι μαθητές μπορούν να εφαρμόσουν 
αποδοτικά και αποτελεσματικά τη μεθοδολογία αυτή, η οποία φαίνεται να έχει αρκετά 
κοινά στοιχεία με τη μαθητο-κεντρική προσέγγιση STE(A)M, για την υλοποίηση 
ερευνητικών εργασιών και ποιες είναι οι εντυπώσεις και οι εμπειρίες τους από την 
εφαρμογή της. 

Περιγραφή της μεθοδολογίας Scrum 

H περιγραφή της διαδικασίας (εικόνα 1) είναι βασισμένη στον επίσημο οδηγό Scrum 
(Schwaber & Sutherland, 2020). Το περιβάλλον μας είναι η εταιρεία Πληροφορικής 
(Οργανισμός) με στόχο την παραγωγή προϊόντων που προκύπτει από την ομαδο-
συνεργατική εργασία των στελεχών της (Scrum Teams), σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες 
της μεθόδου Scrum.  

Αρχικά διαμορφώνουμε τη μορφή του προϊόντος που επιθυμούμε να υλοποιήσουμε 
(Product Goal) και μετά καθορίζουμε και ιεραρχούμε τις εργασίες που χρειάζονται για 
φτάσουμε σε αυτή τη μορφή (Product Backlog).  

Έπειτα σχεδιάζουμε μικρότερα στάδια υλοποίησης (Sprints), όπου το καθένα αποσκοπεί 
να προσθέσει λειτουργικότητα με εμφανή αξία στο προϊόν (Sprint Goal). Κάθε Sprint 
περιλαμβάνει κάποιες εργασίες του Product Backlog (Sprint Backlog), που η ομάδα Scrum 
αναλαμβάνει να υλοποιήσει σχεδιάζοντας λεπτομερώς τον τρόπο (Sprint Planning).  

H ομάδα Scrum συνεργάζεται καθημερινά και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των 
εργασιών (Daily Scrum) προσαρμόζοντας διαρκώς τις εργασίες, ανάλογα με την πορεία του 
έργου και τις αλλαγές του περιβάλλοντος, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του προϊόντος, στο 
πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος.  

Καθοριστικό ρόλο έχει ο ορισμός του τι «Είναι Έτοιμο» που αφορά την κάθε εργασία 
αλλά και συνολικά το Sprint. Όταν οι εργασίες και το Sprint συναντούν τις προδιαγραφές 
που έχουν όλοι εξαρχής συμφωνήσει και αποδεχθεί για το τι θεωρείται έτοιμο, το 
αποτέλεσμα προστίθεται στο Sprint ή το ίδιο το Sprint προστίθεται στην προσαύξηση του 
προϊόντος (Product Increment).  

Οι προσαυξήσεις είναι τα διακριτά βήματα υλοποίησης που σχεδιάσαμε για να 
κινηθούμε προς την τελική μορφή του προϊόντος (Product Goal). Η προσαύξηση μπορεί να 
περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα Sprints.  

Τα sprints ολοκληρώνονται με μια διαδικασία αναφοράς και ανασκόπησης (Sprint 
Review & Retrospective), όπου καταγράφεται η πορεία τους και μελετώνται τρόποι 
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βελτίωσης που εντάσσονται αναδρομικά, αν είναι δυνατόν, στον αρχικό σχεδιασμό του 
Product Backlog. 

Τα κύρια συστατικά Scrum 

Product Backlog: Είναι μια σαφής και ιεραρχημένη λίστα των εργασιών που απαιτούνται 
για να υλοποιηθεί ή να βελτιωθεί το προϊόν. Είναι το μοναδικό σημείο αναφοράς των 
εργασιών σε εκκρεμότητα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η ομάδα Scrum. Σημαντικό 
στοιχείο του είναι ο στόχος προϊόντος (Product Goal) που περιγράφει την επιθυμητή μορφή 
του προϊόντος και θα αποτελέσει τον στόχο του πλάνου υλοποίησης της ομάδας Scrum.  

Το Sprint: Τα sprints είναι η πεμπτουσία του Scrum, όπου οι ιδέες μετατρέπονται σε αξία. 
Είναι διαδικασίες καθορισμένης διάρκειας που δε ξεπερνούν τον μήνα για υπάρχει συνοχή 
μεταξύ τους. Ένα νέο Sprint ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου. Όλες οι 
ενέργειες για να επιτευχθεί ο στόχος του Sprint (Sprint Goal), μαζί με τον σχεδιασμό (Sprint 
Planning), τις καθημερινές συναντήσεις (Daily Scrums), τη διαδικασία ανασκόπησης και 
αναδρομικότητας (Sprint Review & Retrospective) συμβαίνουν μέσα στο Sprint.  

Sprint Planning: είναι η απαρχή του Sprint με τον σχεδιασμό της δουλειάς που πρέπει να 
γίνει. Ο σχεδιασμός προκύπτει με τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλης της ομάδας Scrum.  

 
Σχήμα 1.Τα κύρια συστατικά Scrum 

O Product Owner διασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν ικανοποιητικά τα πιο 
σημαντικά στοιχεία του Product Backlog. Η ομάδα Scrum μπορεί να εντάξει συμβουλευτικά 
και τρίτους στο Sprint Planning, όπου αποφασίζονται τα εξής: 

● Γιατί είναι σημαντικό το Sprint; 
● Τι μπορεί να γίνει μέσα σε αυτό το Sprint; 
● Πώς θα γίνει ό,τι επιλεχθεί να γίνει μέσα στο Sprint; 

O στόχος του Sprint (Sprint Goal), τα στοιχεία του Product Backlog που επιλέχθηκαν για 
το Sprint, μαζί με το σχέδιο υλοποίησης τους, αποτελούν το Sprint Backlog. Το Sprint 
planning δε μπορεί να ξεπεράσει ένα 8ώρο για Sprint ενός μηνός. Για μικρότερα Sprints 
απαιτείται συνήθως λιγότερος χρόνος. 

Product Increment (προσαύξηση): Είναι το αποτέλεσμα που παράγει η ολοκλήρωση των 
εργασιών του backlog στη διάρκεια ενός Sprint. H προσαύξηση πρέπει να ενσωματώνει όλες 
τις προηγούμενες προσαυξήσεις εξασφαλίζοντας ότι το συνολικό αποτέλεσμα λειτουργεί 
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χωρίς προβλήματα. Η προσαύξηση πρέπει να είναι χρήσιμη και να προσθέτει εμφανή αξία 
στο προϊόν. Οι εργασίες που αποτελούν την προσαύξηση θεωρούνται ολοκληρωμένες μόνο 
όταν εξασφαλιστεί ότι είναι σύμφωνες με τον ορισμό του «Είναι έτοιμο». 

Ορισμός του «Είναι έτοιμο»: Είναι μία επίσημη περιγραφή της τελικής μορφής της 
προσαύξησης που είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές ποιότητας που απαιτούνται για το 
προϊόν. Ο ορισμός δημιουργεί διαφάνεια εξασφαλίζοντας ότι όλοι κατανοούν με τον ίδιο 
τρόπο και συμφωνούν στο πότε θεωρείται μια εργασία ολοκληρωμένη.  

Sprint Backlog: Είναι ένα υποσύνολο των εργασιών του Product Backlog που έχουν 
προκριθεί να υλοποιηθούν στην επόμενη προσαύξηση του προϊόντος. H ομάδα Scrum 
σχεδιάζει λεπτομερώς τη δουλειά που απαιτείται για να υλοποιηθεί η προσαύξηση και τα 
παραδοτέα για τις επόμενες προσαυξήσεις.  

Daily Scrum: O σκοπός του είναι η επιθεώρηση της προόδου προς τον Sprint Goal και η 
προσαρμογή του Sprint Backlog, όπου χρειάζεται, επανακαθορίζοντας τις επόμενες 
προγραμματισμένες εργασίες.  

Το καθημερινό Scrum είναι ένα 15λεπτο επικοινωνίας για τα μέλη της ομάδας Scrum. Για 
να είναι απλή η συνεννόηση, γίνεται πάντα στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα, κάθε μέρα του 
Sprint. Αν ο Product Οwner ή ο Scrum Master συμμετέχουν ενεργά σε εργασίες του Sprint 
Backlog, τότε συμμετέχουν μόνο ως προγραμματιστές. 

Sprint Review: Ο σκοπός της είναι η επιθεώρηση του αποτελέσματος του Sprint και ο 
καθορισμός μελλοντικών βελτιώσεων. Ο ομάδα Scrum παρουσιάζει τα αποτελέσματα της 
δουλειάς της σε επιλεγμένους εμπλεκόμενους και συζητά μαζί τους την πρόοδο προς τον 
Product Goal. 

Sprint Retrospective: Ο σκοπός του Sprint Retrospective είναι ο σχεδιασμός τρόπων 
βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας. Η ομάδα Scrum συζητά το τελευταίο 
Sprint και αναστοχάζεται για την πορεία εξέλιξης του καταλήγοντας σε βελτιώσεις που θα 
μπορούσαν να ενσωματωθούν το συντομότερο δυνατό. Πρέπει να διαρκεί λιγότερο από 3 
ώρες για ένα Sprint μήνα και λογικά λιγότερο, για μικρότερα Sprints. 

Οι κύριοι ρόλοι στη Scrum 

Ομάδα Scrum: είναι θεμελιώδης μονάδα Scrum. Αποτελείται από μια μικρή ομάδα 
συνεργατών, έναν Scrum Master, έναν Product Owner και τους Προγραμματιστές 
(Developers),  χωρίς υπο-ομάδες και ιεραρχία. Είναι μια συμπαγής ομάδα επαγγελματιών 
που επικεντρώνονται σε έναν και μόνο στόχο κάθε φορά, τον Product Goal. Ειδικότερα: 

Ο Product Owner: στόχος του είναι η μεγιστοποίηση της αξίας του προϊόντος που θα 
παραχθεί από την εργασία της ομάδας Scrum. Η επίτευξη του στόχου εξαρτάται από τη 
δομή του οργανισμού, από τις ομάδες Scrum αλλά και τις προσωπικότητες των ανθρώπων 
που αναλαμβάνουν τον ρόλο. 

Ο Product Owner ευθύνεται για την αποτελεσματική διαχείριση του backlog του 
προϊόντος αναλαμβάνοντας: 

● να διαμορφώνει και να επικοινωνεί προς την ομάδα τον Product Goal, 
● να δημιουργεί και να διατυπώνει με σαφήνεια τα στοιχεία του Product Backlog, 
● να αναθέτει τα στοιχεία του Product Backlog,  
● να διασφαλίζει ότι το backlog είναι σαφές, ορατό και κατανοητό.  

Ο Product Owner μπορεί να αναθέτει το έργο σε άλλους διατηρώντας όμως την ευθύνη 
του. Για να πετύχει, πρέπει να είναι καθολικά σεβαστές οι αποφάσεις του, οι οποίες 
αποτυπώνονται στο περιεχόμενο και την ιεράρχηση των εργασιών του Product Backlog και 
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στις αναφορές παρακολούθησης (Sprint Review) των ενδιάμεσων βημάτων εξέλιξης του 
έργου. 

Ο Scrum Master είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του Scrum και την 
αποτελεσματικότητα της ομάδας. Είναι οι πραγματικοί ηγέτες που υπηρετούν την ομάδα 
και τον οργανισμό και βοηθούν όλους στην θεωρητική κατανόηση και πρακτική εφαρμογή 
του Scrum.  

Ειδικά προς την ομάδα :  
Υποστηρίζει τα μέλη της σε θέματα αυτοοργάνωσης και διαλειτουργικότητας και τη βοηθά 
να επικεντρωθεί στο πως θα κάνει πιο αποτελεσματικά τα βήματα που χρειάζεται κάθε 
εργασία για να θεωρηθεί ότι «είναι έτοιμη». 

Η προσαρμογή ρόλων και συστατικών Scrum στην εκπαίδευση 

H προσαρμογή στο σχολείο εξαρτάται από το εύρος εφαρμογής της μεθοδολογίας. Ως  
οργανισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί το Υπουργείο Παιδείας ή περιορίζοντας το εύρος, η 
Σχολική Μονάδα ή, ακόμη ειδικότερα, η διδασκαλία ενός μαθήματος.  

Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ο προϊοντικός στόχος (Product Goal) είναι η 
«εκπαίδευση» των μαθητών, όπως αυτή εννοείται από τη γνώση και την εμπειρία του 
Συλλόγου Διδασκόντων, ενώ τα μαθήματα αποτελούν τις εργασίες του Product Backlog.  

Σε επίπεδο μαθήματος, που είναι και το πεδίο της δικής μας εφαρμογής, Product Goal 
είναι η υλοποίηση των μαθησιακών στόχων του αναλυτικού προγράμματος και εργασίες 
του Product Backlog είναι όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τον σκοπό αυτό.  

Η περίοδος υλοποίησης έχει ιδιαίτερη σημασία στο Scrum για να διατηρείται η συνοχή 
των προσαυξήσεων. Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τα προκαθορισμένα τετράμηνα. Τα 
Sprints μπορούν να σχεδιαστούν συνεπώς με βάση τις εκπαιδευτικές ενότητες που έχουμε 
σκοπό να καλύψουμε σε κάθε τετράμηνο, ή να αφορούν συγκεκριμένες δραστηριότητες, 
όπως η σύνθεση μιας ερευνητικής εργασίας (Sprint Goal) που θεωρείται παραδοτέο για την 
αξιολόγηση των μαθητών σε αρκετά μαθήματα.  

Στο Sprint Backlog περιλαμβάνονται οι εργασίες που απαιτούνται για τη σύνθεση της 
ερευνητικής εργασίας. Παραδείγματα εργασιών που θα μπορούσαν να αναγράφονται είναι: 
η επιλογή του θέματος, ο καθορισμός των ερευνητικών ερωτημάτων, η συγκέντρωση και η 
παρουσίαση πρωτογενών ή δευτερογενών δεδομένων, η αναζήτηση βιβλιογραφίας, η 
σύνθεση των επιμέρους εργασιών σε ενιαίο κείμενο.  

Ο εκπαιδευτικός έχει τον ρόλο του Product Owner, που δίνει σαφείς οδηγίες για το τι 
περιλαμβάνει το  Sprint Backlog  και το “Γιατί” αλλά λιγότερες για το “Πώς”.  Οι μαθητές 
είναι οι «Προγραμματιστές» (Developers) που οργανώνονται σε ομάδες Scrum.   

Ο ρόλος του Scrum Master μοιράζεται μεταξύ του εκπαιδευτικού και ενός μέλους κάθε 
ομάδας Scrum. Η ονομασία του ρόλου αυτού είναι Scrum Leader και είναι κατά τη γνώμη 
μας απαραίτητη για τη βελτίωση της επικοινωνίας του Product Owner με την ομάδα Scrum. 
Η επικοινωνία του μαθητή με τον εκπαιδευτικό δεν έχει την αναλογία των συναδέλφων σε 
εταιρικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, ο Scrum Leader είναι ο μαθητής που λειτουργεί ως 
ο εμψυχωτής, διοργανωτής της ομάδας σε λειτουργικό επίπεδο, ρυθμίζοντας τα θέματα που 
αφορούν την καθημερινή επαφή των μελών (Daily Scrum).   

Οι Scrum Leaders έχουν την ευθύνη της επιλογής των μελών της ομάδας. Επιλέγουν 
διαδοχικά έναν από τους διαθέσιμους μαθητές που θα ανήκει στην ομάδα τους, μέχρι να 
κατανεμηθούν όλοι οι μαθητές σε ομάδες. Μπορούν να τεθούν προδιαγραφές, όπως π.χ. η 
επιλογή του φύλου. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι οι ομάδες θα περιλαμβάνουν μέλη με 
διαφορετικές ικανότητες και δε θα στηρίζονται αποκλειστικά σε σχέσεις φιλίας. 

Οι ιδιαιτερότητες του μαθήματος ως έργου που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι εξής:  
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● Τα μέλη του Scrum δεν ασχολούνται αποκλειστικά με τους στόχους ενός Sprint. 
Συμμετέχουν σε κάθε μάθημα, συνεπώς σε περισσότερα Sprints οπότε δεν είναι 
δυνατόν να κάνουν 15λέπτες συναντήσεις κάθε μέρα, για κάθε μάθημα. Στο πλαίσιο 
της διατήρησης της επαφής και ενίσχυσης της σχέσης της ομάδας, μπορούν να 
γίνονται 2 συναντήσεις κάθε εβδομάδα, όπου καταγράφεται η πρόοδος και 
ανταλλάσσονται γνώμες και συμβουλές. Μέρος της επικοινωνίας μπορεί να γίνεται 
μέσω των κοινωνικών δικτύων, μέθοδο που οι μαθητές αξιοποιούν συστηματικά. Ένα 
σύστημα επιβράβευσης θα μπορούσε να λειτουργήσει ως επιπλέον κίνητρο, για 
πρωτοβουλίες που βοηθούν την ομάδα, όπως η απάντηση σε κάποια απορία. 

● Οι μαθητές δεν είναι επαγγελματίες που έχουν σαφή γνώση του αντικειμένου τους, 
αλλά είναι στη φάση που ανακαλύπτουν αυτή τη γνώση και προσπαθούν να την 
κατακτήσουν με βιωματικό τρόπο. Θα πρέπει συνεπώς οι απορίες που προκύπτουν 
και οι επιπλέον γνώσεις που απαιτούνται όσο γίνεται πιο προφανής η γενικότερη 
εικόνα της εργασίας, να συζητούνται στην ολομέλεια κατά την ώρα διδασκαλίας του 
μαθήματος. Το μάθημα συνεπώς μετατρέπεται σε έναν συνδυασμό διδασκαλίας, 
παρουσίασης της αναφοράς εργασιών στον product owner και coaching της ομάδας 
από τον Scrum Master. Οι μαθητές μαζί με τον εκπαιδευτικό διασαφηνίζουν τις 
πληροφορίες που έχουν προκύψει και αναθεωρούν το backlog, ενώ αξιολογούν το τι 
«είναι έτοιμο».  

● Η διάρκεια του Sprint δεν είναι εύκολο να περιοριστεί στον ημερολογιακό μήνα 
γιατί οι μαθητές δεν απασχολούνται αποκλειστικά με ένα μάθημα. Επιλέξαμε τις 7 
εβδομάδες για τη διάρκεια του Sprint προσπαθώντας να διατηρήσουμε την 
ισορροπία μεταξύ της συνοχής του έργου, την αφοσίωση της ομάδας στη 
συστηματική επικοινωνία μεταξύ τους και τον επιπλέον χρόνο που απαιτεί η χαμηλή 
εξοικείωση της ομάδας με τη νέα φιλοσοφία εργασίας. 

Για την απεικόνιση του backlog χρησιμοποιείται ο τοίχος της σχολικής αίθουσας ή μέρος 
του λευκού πίνακα όπου αναρτώνται με PostIt οι εργασίες. Το backlog είναι στην ουσία μια 
διαγραμματική απεικόνιση της πορείας του έργου, ορατή από τους πάντες, την ίδια την 
ομάδα που λειτουργεί στον χώρο και όποιον εμπλεκόμενο επισκέπτεται τον χώρο. Το 
εντυπωσιακό της μεθοδολογίας είναι ότι είναι διαφανής η πορεία του έργου απλά και μόνο 
με μια ματιά “στον τοίχο”.  

 
Σχήμα 2. Sprint Backlog, Υπόδειγμα 

Η γενική μορφή του backlog είναι πίνακας με 4 στήλες, με την πρώτη να περιέχει την 
περιγραφή των εργασιών που απαιτούνται, τη 2η , με όσες έχουν προγραμματιστεί, την 3η, 
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με όσες έχουν περάσει στη φάση της υλοποίησης και την 4η, με όσες «είναι έτοιμες». Οι 
πρώτες γραμμές αντιστοιχούν στα μέλη της ομάδας, οπότε η κάθε γραμμή δείχνει τι έχει 
αναλάβει κάθε μέλος και σε ποια φάση βρίσκεται το έργο του. Όσες εργασίες δεν έχουν 
ανατεθεί, παραμένουν στην πρώτη στήλη σε επόμενες γραμμές (Εικόνα 2).   

Λογισμικό: Οι ομάδες υλοποίησαν το backlog σε ηλεκτρονική μορφή με ένα padlet 
(padlet.com), οργανωμένο κατά στήλη (εικόνα 3). Αντί ηλεκτρονικής μορφής που ήταν 
αναγκαία λόγω τηλεκπαίδευσης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο τοίχος ή ο πίνακας της 
τάξης.  

Σημαντικό ρόλο έχουν οι πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως το eclass.sch.gr 
και το λογισμικό moodle και συνεργατικά εργαλεία, όπως τα Google Docs, που βοηθούν την 
ομάδα να διαχειρίζεται και να διαμοιράζεται το υλικό που παράγει. Τονίζεται ότι πρέπει να 
επιδιώκεται η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία, έστω και με μέσα σύγχρονης 
επικοινωνίας,  αντί ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων και emails.  
 

   
Σχήμα 3. Sprint Backlog, Υλοποίηση μαθητών με Padlet 

Πορεία υλοποίησης και αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

Η έρευνα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και θα αξιολογήσει την ποιότητα των παραδοτέων 
των μαθητών, ενώ θα καταγράψει την εμπειρία εφαρμογής της μεθόδου Scrum. Το 
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κυριότερο μέρος αυτής της καταγραφής μπορεί να γίνει στη φάση της ανασκόπησης και 
αναδρομικότητας (Sprint Review και Retrospective), όπου θα αναγνωριστούν τα θέματα 
που αντιμετώπισαν οι ίδιοι οι μαθητές, ενώ θα προτείνουν βελτιώσεις και τον τρόπο που 
αυτές θα ενσωματωθούν σε επόμενα Sprints. 

Η  συλλογή των δεδομένων θα γίνει από τις εργασίες που θα παραδώσουν οι μαθητές και 
από το φύλλο αξιολόγησης που θα δοθεί στο τέλος της διαδικασίας. 

Συμπεράσματα 

Η μέθοδος Scrum είναι μια διαδεδομένη μέθοδος ανάπτυξης προϊόντων που στηρίζεται 
στην ομαδοσυνεργατική εργασία των μελών της ομάδας και στην ποιότητα επικοινωνίας 
των μελών της. Η  Scrum δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να προσαρμόζονται 
ομαλά στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, ενώ παράγουν ένα τελικό προϊόν που μπορεί να 
συμβαδίσει με την ταυτόχρονη εξέλιξη των επιχειρηματικών τους στόχων.  Η προσαρμογή 
της στην εκπαίδευση μπορεί να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που θα δώσει 
ανάλογη ευελιξία στον εκπαιδευτικό  σχεδιασμό με έμφαση στον ανθρωποκεντρισμό.   

Θεωρούμε ότι η μεθοδολογία είναι ιδιαίτερα συμβατή με την προσέγγιση STE(A)M. 
Σύμφωνα με την μελέτη των Thibaut et al. (2018), οι εκπαιδευτικές πρακτικές STE(A)M 
κατανέμονται σε εννέα κατηγορίες: ενσωμάτωση του περιεχομένου STE(A)M περιεχομένου, 
εμβάθυνση στο πρόβλημα, έρευνα, σχεδιασμός, συνεργατική μάθηση, μαθητο-κεντρικότητα, 
αυτενέργεια, αξιολόγηση και ικανότητες του 21ου αιώνα.  

Η πέμπτη κατηγορία αναδεικνύει τη σημασία της ομαδικής εργασίας και της 
συνεργασίας με τους άλλους. Το βασικό σημείο διαφοροποίησης των μεθόδων αυτής της 
κατηγορίας είναι ο τρόπος καθοδήγησης από τον καθηγητή. Οι μαθητές δομούν τον τρόπο 
που θα εργαστούν ομαδικά, χωρίς να έχουν λάβει εκ των προτέρων κάποια συγκεκριμένη 
εκπαίδευση στην εργασία μικρών ομάδων. Ο καθηγητής δεν παρακολουθεί ενεργά τις 
ομάδες και επιστρέφει τις ερωτήσεις στους μαθητές, επιδιώκοντας, τα προβλήματα 
συνεργασίας, να λύνονται από την ίδια την ομάδα. Ο καθηγητής περνά από κάθε ομάδα 
παρατηρώντας τη διάδραση των μαθητών και παρεμβαίνει όταν πρέπει, εκπαιδεύοντας τους 
μαθητές στις κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούν οι μικρές ομάδες,  και τους ενθαρρύνει να 
αξιολογήσουν τη λειτουργία των ομάδων τους με σκοπό να βελτιώσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής και αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με τον Matthews (όπως αναφέρεται στους 
Thibaut et al. 2018). Παρά το ότι οι περισσότερες STE(A)M μεθοδολογίες αναφέρονται στον 
ρόλο της ομάδας, η περιγραφή του πώς πρέπει να οργανώνεται η ομαδική εργασία και 
κρίσιμες πτυχές της, όπως η ανάπτυξη της επικοινωνίας και η αλληλοβοήθεια, γίνεται με πιο 
αναλυτικό τρόπο σε αυτήν την κατηγορία. Η μέθοδος Scrum έχει τα χαρακτηριστικά αυτής 
της κατηγορίας πρακτικών STE(A)M, όπως τις μελετά η έρευνα των Thibaut et al.  

Εν κατακλείδι, πιστεύουμε ότι η μεθοδολογία πρέπει να μελετηθεί στην εκπαίδευση, 
ειδικά σε ότι αφορά το STE(A)M περιεχόμενο. Η εξοικείωση των μαθητών με την μέθοδο θα 
βοηθήσει στην ανάπτυξη soft skills και θα αποτελέσει για αυτούς ένα πολύτιμο εφόδιο ζωής 
και καριέρας. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία περιγράφει το σχεδιασμό και υλοποίηση μιας διδακτικής διαδικασίας στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης STEM. Αξιοποιεί τη δυνατότητα διεπιστημονικής προσέγγισης που προσφέρει η 
μαθηματική μοντελοποίηση. Απευθύνεται σε μαθητές της γ΄ λυκείου.  Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι 
καθοδηγητικός. Η μεθοδολογία βασίζεται στις αρχές του κονστρουκτιβισμού. Το διδακτικό σενάριο 
περιέχει την παρακολούθηση ενός εικονικού πειράματος φυσικής, την καταγραφή παρατηρήσεων, 
εικονικών μετρήσεων και τη κατασκευή του μαθηματικού μοντέλου που περιγράφει το φαινόμενο. Η 
εμπειρία των μαθητών κρίθηκε από τους ίδιους ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και καινοτόμα. Η ευρετική 
πορεία προς την ανακάλυψη μιας μαθηματικής οντότητας (συνάρτησης) από τις ιδιότητες της, όπως 
αυτές προκύπτουν από τη μελέτη ενός φυσικού προβλήματος, και όχι το αντίστροφο, η εξαγωγή 
συμπερασμάτων, οι  εκτιμήσεις σφάλματος με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, αποτελούν 
χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναδεικνύει την ολοκληρωμένη  εκπαιδευτική προσέγγιση  SΤEM.    

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση STEM, Μαθηματική Μοντελοποίηση, Κονστρουκτιβισμός 
 

Εισαγωγή 

Οι νέες τάσεις  στην απασχόληση και στην έρευνα διεθνώς στη σημερινή κοινωνία της 
εποχής της πληροφορίας απαιτούν γνώσεις και δεξιότητες από περισσότερες από μία 
επιστήμες, συνδυάζοντας διαφορετικά αντικείμενα από π.χ. τις Φυσικές Επιστήμες, τα  
Μαθηματικά, τη Μηχανική και την Τεχνολογία. (US Bureau of Labor Statistics-
https://www.cgs.pitt.edu/natural-sciences-bs). Σε αντίθεση με την παραδοσιακή 
εκπαίδευση, η STEM εκπαίδευση δίνει έμφαση στο τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές με τη 
γνώση που αποκτούν και όχι σε αυτή καθ’ αυτή την απόκτηση ενοτήτων γνώσεων, με αδρό 
το πεδίο αξιοποίησής τους. Θεωρείται ότι η εκπαίδευση στη βάση αυτής της αρχής θα 
εξασφάλιζε ότι τα παιδιά όχι μόνο θα επέλεγαν σταδιοδρομία στις επιστήμες και την 
τεχνολογία, αλλά ότι θα γίνουν επίσης εγγράμματοι πολίτες στις περιοχές STEM (Yager R., 
2012) ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.  Σημαντικό ρόλο έχει ο Διδάσκων, 
ο οποίος στο πλαίσιο της STEM εκπαίδευσης, από καθ’ έδρας πομπός γνώσης, 
μετασχηματίζεται σε ρόλο συμβούλου καθοδηγητή των μαθητών σε μια  ευρετική πορεία 
προς τη γνώση. (Spyropoulou, N. D. - Kameas, A. D. 2020). 

Ενσωματώνοντας τέσσερα επιστημονικά πεδία σε ένα συνεκτικό μοντέλο, το ζητούμενο 
στην εκπαίδευση STEM είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών με στόχο   την 
καλλιέργεια αντιλήψεων, στάσεων και δεξιοτήτων των μαθητών που σχετίζονται με τη 
δημιουργικότητα, την  καινοτομία,  αντλώντας  διεπιστημονική /διαθεματική θεωρητική 
γνώση έχοντας ως κίνητρο την επίλυση  πραγματικών προβλημάτων. Το ζήτημα  της 
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ενοποίησης της διεπιστημονικής προσέγγισης έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές και 
ποικίλει ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των μαθητών. Οι STEM εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις περιλαμβάνουν βασικές έννοιες και δεξιότητες που διδάσκονται μεν χωριστά 
σε κάθε επιστήμη, αλλά συνυπάρχουν στο πλαίσιο ενός κοινού θέματος, με σκοπό την 
εμβάθυνση της κατανόησης και την υιοθέτηση μιας διεπιστημονικής προσέγγισης. Γνώσεις 
και δεξιότητες από δύο ή περισσότερους κλάδους εφαρμόζονται σε πραγματικά 
προβλήματα και εργασίες με σκοπό τη διαμόρφωση μιας  συνολικής μαθησιακής εμπειρίας 
English, L. (2016). Σύμφωνα με τον (Mayes, 2019) η ικανότητα εφαρμογής μαθηματικών σε 
πραγματικό περιβάλλον βρίσκεται στον πυρήνα της ποσοτικής συλλογιστικής. 

Επιπλέον, η υπολογιστική συλλογιστική και η χρήση μοντέλων και μοντελοποίησης 
STEM έχουν μεγάλη σημασία για την ολοκληρωμένη προσέγγιση STEM. «Η υπολογιστική 
μοντελοποίηση παράγει πραγματικά δεδομένα που περιλαμβάνουν σφάλματα και κάνουν 
το υπολογιστικό πείραμα «ισοδύναμο» με το φυσικό πείραμα» (Psycharis et al., 2021). 

 Βασικό ρόλο στην STEM εκπαίδευση κατέχουν τα Μαθηματικά και η προσέγγιση μέσω 
της Μαθηματικής  Μοντελοποίησης παρέχει το ενοποιημένο διαθεματικό πλαίσιο. 

Μαθηματικό μοντέλο είναι η περιγραφή ενός συστήματος ή μιας διαδικασίας 
χρησιμοποιώντας μαθηματικές έννοιες και σύμβολα. Η διαδικασία ανάπτυξης ενός 
μαθηματικού μοντέλου ονομάζεται μαθηματική μοντελοποίηση.  

Τα μαθηματικά μοντέλα χρησιμοποιούνται στη φυσική, τη βιολογία, τη σεισμολογία, τη 
μετεωρολογία, την επιστήμη υπολογιστών (τεχνητή νοημοσύνη), αλλά έχουν και μεγάλο 
πλήθος εφαρμογών στην οικονομία, τη ψυχολογία, την κοινωνιολογία και τις πολιτικές 
επιστήμες. 

Η περίπτωση που μελετάμε σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε από μαθηματικούς (Ανανίας 
Ά., Πανάγος Μ., 2011)  σε τάξη δέκα μαθητών της γ΄ λυκείου. Προκύπτει μετά από  
μακροχρόνια, καθημερινή, εξάσκησης της διδασκαλίας των Μαθηματικών. Είναι 
αποτέλεσμα της διαπίστωσης ότι το ενδιαφέρον των μαθητών αυξάνεται όποτε γίνεται 
αναφορά σε κάποια από τις εφαρμογές της θεωρίας. Η παρατήρηση αυτή συνάδει με τις 
απόψεις του Piaget περί γνώσης και λογικο-μαθηματικών ενεργειών για την απόκτησή της. 
Στην περίπτωση της διαδικασίας μάθησης στα μαθηματικά, κάποιος μαθαίνει όταν 
λειτουργεί έχοντας κίνητρο κάποιο πρόβλημα  που συνειδητοποιεί και θέλει να λύσει.  Οι 
ενέργειες που κάνει πάνω στα δεδομένα είναι αυτές που δημιουργούν στο νου τις 
αφηρημένες πράξεις, τους λογικούς  συνδέσμους και εντέλει τις μαθηματικές δομές 
(Πατρώνης, Τ. Σπανός Δ., 1996). 

Θεωρητικό υπόβαθρο  

Η διδασκαλία έχει ως έναρξη την ανάπτυξη ή την ισχυροποίηση του θεωρητικού υπόβαθρου 
το οποίο είναι απαραίτητο για την κατανόηση του φυσικού φαινομένου, αλλά και των 
μαθηματικών εννοιών που είναι απαραίτητες για να το περιγράψουν. 

Όταν ένα σώμα θερμαίνεται και αποκτάει θερμοκρασία υψηλότερη από το περιβάλλον 
του, αποβάλλει ενέργεια με τη μορφή θερμότητας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της 
θερμοκρασίας του σώματος και τη σταδιακή εξίσωσή της με τη θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος. Αν m η μάζα του σώματος και c η ειδική θερμότητα του υλικού, δηλαδή η 
θερμότητα που εκλύει ένα γραμμάριο του σώματος για να ψυχθεί κατά 1οC, τότε η 
θερμότητα που εκλύει ένα σώμα κατά τη ψύξη δίνεται από τη σχέση 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝑐𝑐𝑐𝑐 ⋅ 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥 
όπου ΔΤ η διαφορά θερμοκρασίας του σώματος ανάμεσα σε δύο χρονικές στιγμές. 

Ακόμα είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι ο ρυθμός απώλειας θερμότητας κατά τη ψύξη σε ένα 
σώμα είναι ανάλογος με τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο σώμα και το περιβάλλον, 



 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
541 

πρόταση που αποτελεί και το νόμο του Newton για την ψύξη. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι 
η διαφορά της θερμοκρασίας του σώματος από το περιβάλλον του, τόσο μεγαλύτερος είναι ο 
ρυθμός με τον οποίο αυτό ψύχεται. 

Από τα μαθηματικά εφόδια, δεν θα μπορούσε να λείπει ο ορισμός της παραγώγου 
(αντιγραφή από το σχολικό βιβλίο ΟΕΔΒ Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου – Μαθηματικά Θετικής 
και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης – Ανδρεαδάκης, Κατσαργύρης, Μέτης, Μπρουχούτας, 
Παπασταυρίδης, Πολύζος). 

Μια συνάρτηση f λέμε ότι είναι παραγωγίσιμη σ’ ένα σημείο xo του πεδίου ορισμού της, 
αν υπάρχει το  

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑥𝑥𝑥𝑥→𝑥𝑥𝑥𝑥0

𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) − 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0)
𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥0

 

και είναι πραγματικός αριθμός. 
Το όριο αυτό ονομάζεται παράγωγος της f στο xο και συμβολίζεται με 𝑓𝑓𝑓𝑓′(𝑥𝑥𝑥𝑥0). Δηλαδή: 

𝑓𝑓𝑓𝑓′(𝑥𝑥𝑥𝑥0) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑥𝑥𝑥𝑥→𝑥𝑥𝑥𝑥0

𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) − 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0)
𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥0

= 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑥𝑥𝑥𝑥→0

𝛥𝛥𝛥𝛥𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0)
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑥𝑥𝑥𝑥  

 
 Ακόμα, από την ίδια πηγή, είναι απαραίτητο το θεώρημα: 

Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ. Αν 
● η f είναι συνεχής στο Δ και 
● 𝑓𝑓𝑓𝑓′(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 0 για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ, 

τότε η f είναι σταθερή σε όλο το Δ. 

Το πείραμα 

Μετά το θεωρητικό υπόβαθρο, σειρά είχε το πείραμα. Χρησιμοποιήθηκε το EJS_4.3.4, ένα 
applet της Java που βρίσκεται ελεύθερο στο διαδίκτυο. Ανήκει στην κατηγορία των 
εικονικών εργαστηρίων, δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα και περιέχει πειράματα που 
μπορούν να πραγματοποιηθούν εύκολα στην τάξη. 

Κατά το πείραμα αυτό, μία μεταλλική πλάκα χαλκού θερμαίνεται έως τη θερμοκρασία 
των 60o C περίπου (σχήμα 1), ενώ η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι σταθερή και ίση 
με 20o C. 

 
Σχήμα 1: Εικόνα οθόνης από εικονικό πείραμα σε EJS_4.3.4 
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Κατόπιν, το σώμα αφήνεται να ψυχθεί ελεύθερα και καταγράφονται οι τιμές της 
θερμοκρασίας του ανά 10 δευτερόλεπτα (σχήμα 2). 

 
Σχήμα 2: εικόνα οθόνης αποτελεσμάτων πειράματος ψύξης ανά 10 sec 

 
Από τον προηγούμενο πίνακα οι μαθητές παρατήρησαν εύκολα ότι η θερμοκρασία 

μειώνεται αρχικά με μεγαλύτερο ρυθμό από ότι στη συνέχεια. Όσο περνάει ο χρόνος, η 
θερμοκρασία συνεχίζει να μειώνεται αλλά με μικρότερο ρυθμό. Οι διδάσκοντες ενθάρρυναν 
τους μαθητές να καταγράψουν τη διαφορά της θερμοκρασίας του σώματος από το 
περιβάλλον και να παρατηρήσουν ότι η συμπεριφορά της είναι η ίδια. Κατασκεύασαν έτσι 
τον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 1. Διαφορά θερμοκρασίας από το περιβάλλον ανά 10 sec 

t χρόνος T(t) θερμοκρασία f(t) = T(t) – Tπερ 

0 59.09 39.09 

10 48.62 28.62 
20 40.95 20.95 

30 35.33 15.33 
40 31.22 11.22 

50 28.22 8.22 
60 26.01 6.01 

70 24.4 4.4 
80 23.22 3.22 

90 22.36 2.36 
100 21.73 1.73 

110 21.26 1.26 
120 20.93 0.93 

130 20.68 0.68 
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Εδώ προτάθηκε στους μαθητές να προσδιοριστεί ο τύπος της συνάρτησης f, της διαφοράς 

της θερμοκρασίας του σώματος από το περιβάλλον. Συζητήθηκε ότι θα ήταν χρήσιμο να 
υπολογιζόταν η συνάρτηση Τ της θερμοκρασίας του σώματος. Συμφωνήθηκε τελικά πως 
είναι ουσιαστικά το ίδιο, αφού οι δύο συναρτήσεις διαφέρουν κατά μία σταθερά, τη 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Για την καλύτερη αντίληψη του φαινομένου 
χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Geogebra και έγινε η γραφική παράσταση των 
αποτελεσμάτων του πειράματος όπως φαίνεται στο σχήμα 4. 

 

 
Σχήμα 3: Γραφική παράσταση διαφοράς θερμοκρασίας από το περιβάλλον ανά 10 sec 

 
Στο σημείο αυτό ζητήθηκε από τους μαθητές να εκτιμήσουν το είδος της συνάρτησης που 

θα μπορούσε να παρουσιάζει ανάλογη συμπεριφορά. Η εκθετική συνάρτηση ήταν η κύρια 
διαπίστωση με την υπερβολή να μειοψηφεί χωρίς να αναφερθεί ωστόσο κάποια, 
διαφορετική από αυτές, γνώμη. 

Επειδή υπήρχε διάχυτη η εντύπωση στους μαθητές ότι ο ρυθμός μεταβολής της f είναι 
αρχικά μεγάλος, σε απόλυτη τιμή, ενώ με την πάροδο του χρόνου ελαττώνεται, τονίστηκε 
ότι ο ρυθμός μεταβολής ενός μεγέθους, είναι η παράγωγος του μεγέθους. Οι μαθητές 
ερωτήθηκαν αν θα μπορούσαν προσεγγιστικά, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα του 
πειράματος, να εκτιμήσουν την παράγωγο της συνάρτησης f  σε κάποιες χρονικές στιγμές. Η 
απάντησή τους ήταν μάλλον αρνητική και οι διδάσκοντες αποφάσισαν να επαναλάβουν το 
πείραμα παίρνοντας τιμές της θερμοκρασίας του σώματος κατά τη ψύξη ανά 1 
δευτερόλεπτο. Προέκυψε έτσι ο παρακάτω πίνακας: 
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Σχήμα 4: εικόνα οθόνης, η μείωση της θερμοκρασίας ανά 1 sec  

 
Από τον πίνακα του σχήματος 4, υπολογίστηκε η διαφορά των τιμών της f, σε μικρές 

μεταβολές των τιμών του χρόνου, ώστε να προσεγγιστεί με το λόγο τους η παράγωγος της f, 
αφού 𝑓𝑓𝑓𝑓′(𝑡𝑡𝑡𝑡0) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚

𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥→0
𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥(𝛥𝛥𝛥𝛥0)
𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥

. Επιλέχθηκαν οι τιμές: 
 

Πίνακας 2. Προσέγγιση του ρυθμού μεταβολής ανά 10 sec 
 

t χρόνος f(t) f΄(t) 

0 39.16 -1.20 
1 37.96  

10 28.67 -0.88 
11 27.79  

20 20.99 -0.65 
21 20.34  

30 15.36 -0.47 
31 14.89  

40 11.25 -0.35 
41 10.90  
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Υπολογίστηκαν στη συνέχεια οι λόγοι των τιμών της 𝑓𝑓𝑓𝑓′ με τις τιμές της f  και έγινε 
φανερό ότι 

𝑓𝑓𝑓𝑓′(0)
𝑓𝑓𝑓𝑓(0) ≅

𝑓𝑓𝑓𝑓′(10)
𝑓𝑓𝑓𝑓(10) ≅

𝑓𝑓𝑓𝑓′(20)
𝑓𝑓𝑓𝑓(20) ≅

𝑓𝑓𝑓𝑓′(30)
𝑓𝑓𝑓𝑓(30) ≅

𝑓𝑓𝑓𝑓′(40)
𝑓𝑓𝑓𝑓(40) ≅ −0,031 

Δηλαδή, μάλλον επιβεβαιώνεται η διάχυτη υποψία ότι ο ρυθμός μεταβολής της διαφοράς 
της θερμοκρασίας του σώματος από το περιβάλλον f΄ είναι ανάλογος με τη διαφορά αυτή f. 
Οδηγούμαστε έτσι σε μία σχέση της μορφής 𝑓𝑓𝑓𝑓′(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜅𝜅𝜅𝜅 ⋅ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑡𝑡), 𝜅𝜅𝜅𝜅 𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖𝜖 από την οποία πολλοί 
μαθητές θα μπορούσαν να βρουν τη συνάρτηση f βοηθούμενοι και από τα δεδομένα. 

Πόσο ακριβή όμως είναι αυτά που παρατηρήθηκαν; Πώς μπορούν οι συμμετέχοντες  να 
είναι σίγουροι ότι το φαινόμενο εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο; Για να γίνει αυτό, είναι 
απαραίτητη η τεκμηρίωση μέσω της μαθηματικής μοντελοποίησης. 

Μοντελοποίηση 

Αν Τπερ η σταθερή θερμοκρασία του περιβάλλοντος και Τ(t) η θερμοκρασία του σώματος 
μία χρονική στιγμή t, η συνάρτηση που επιθυμούμε να προσδιορίσουμε είναι η f που μας 
δίνει τη διαφορά της θερμοκρασίας του σώματος από το περιβάλλον μια χρονική στιγμή t. 
Δηλαδή:  

𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝛥𝛥𝛥𝛥(𝑡𝑡𝑡𝑡) − 𝛥𝛥𝛥𝛥𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋, 𝑡𝑡𝑡𝑡 ≥ 0                        (1) 
 

Προσπαθούμε να βρούμε μία συνάρτηση με ομαλή  συμπεριφορά, ώστε να είναι εύκολο 
να μελετηθεί και να εξαχθούν από αυτή συμπεράσματα για την εξέλιξη του φαινομένου. 
Θεωρούμε κατά συνέπεια ότι η συνάρτηση f, άρα και η Τ, είναι παραγωγίσιμες. 

Ένα σώμα κατά τη ψύξη, αποβάλλει θερμότητα Q. Γνωρίζουμε από τη φυσική ότι η 
θερμότητα που έχει εκλυθεί από το σώμα μέχρι μία χρονική στιγμή t δίνεται από τη σχέση: 

𝑄𝑄𝑄𝑄(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝑐𝑐𝑐𝑐 ⋅ �𝛥𝛥𝛥𝛥(𝑡𝑡𝑡𝑡) − 𝛥𝛥𝛥𝛥(0)�, 𝑡𝑡𝑡𝑡 ≥ 0                       (2) 
όπου m η μάζα του σώματος και c η ειδική θερμότητα του υλικού. Αυτά στο πείραμά μας 
είναι σταθερά, έτσι μπορούμε να γράψουμε: 

𝑄𝑄𝑄𝑄(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜎𝜎𝜎𝜎 ⋅ �𝛥𝛥𝛥𝛥(𝑡𝑡𝑡𝑡) − 𝛥𝛥𝛥𝛥(0)�, 𝜎𝜎𝜎𝜎 𝜖𝜖𝜖𝜖 𝜖𝜖𝜖𝜖*.                     (3) 
 

Σύμφωνα με το νόμο της ψύξης του Newton, ο ρυθμός απώλειας θερμότητας σε ένα 
σώμα, είναι ανάλογος με τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο σώμα και το περιβάλλον. 
Στη γλώσσα των Μαθηματικών αυτό γράφεται: 

𝑄𝑄𝑄𝑄′(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝛽𝛽𝛽𝛽 ⋅ �𝛥𝛥𝛥𝛥(𝑡𝑡𝑡𝑡) − 𝛥𝛥𝛥𝛥𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋� ⇔ 𝑄𝑄𝑄𝑄′(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝛽𝛽𝛽𝛽 ⋅ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑡𝑡), 𝛽𝛽𝛽𝛽 𝜖𝜖𝜖𝜖 𝜖𝜖𝜖𝜖.                   (4) 
Παραγωγίζοντας τα δύο μέλη της (3) παίρνουμε:  

𝑄𝑄𝑄𝑄′(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜎𝜎𝜎𝜎 ⋅ 𝛥𝛥𝛥𝛥′(𝑡𝑡𝑡𝑡)       (5). 
Ομοίως η (1) μας δίνει: 𝑓𝑓𝑓𝑓′(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝛥𝛥𝛥𝛥′(𝑡𝑡𝑡𝑡) οπότε η (5) γίνεται:  

𝑄𝑄𝑄𝑄′(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜎𝜎𝜎𝜎 ⋅ 𝑓𝑓𝑓𝑓′(𝑡𝑡𝑡𝑡)          (6). 
Από τις (4) και (6) προκύπτει:  

𝜎𝜎𝜎𝜎 ⋅ 𝑓𝑓𝑓𝑓′(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝛽𝛽𝛽𝛽 ⋅ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑡𝑡) ⇔ 𝑓𝑓𝑓𝑓′(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜅𝜅𝜅𝜅 ⋅ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑡𝑡),𝛽𝛽𝛽𝛽 𝜖𝜖𝜖𝜖 𝜖𝜖𝜖𝜖                      (7) 
Η τελευταία σχέση μας δίνει αυτό που είχαμε παρατηρήσει και πειραματικά: ο ρυθμός 

μεταβολής της διαφοράς θερμοκρασίας είναι ανάλογος με αυτήν. Δηλαδή όσο πιο μεγάλη 
είναι η διαφορά θερμοκρασίας του σώματος από το περιβάλλον, τόσο πιο γρήγορα αυτή 
ελαττώνεται. Από τη σχέση (7), έχουμε: 

𝑓𝑓𝑓𝑓′(𝑡𝑡𝑡𝑡) − 𝜅𝜅𝜅𝜅 ⋅ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0 ⇔ 𝑒𝑒𝑒𝑒−𝜅𝜅𝜅𝜅𝛥𝛥𝛥𝛥 ⋅ 𝑓𝑓𝑓𝑓′(𝑡𝑡𝑡𝑡) − 𝜅𝜅𝜅𝜅𝑒𝑒𝑒𝑒−𝜅𝜅𝜅𝜅𝛥𝛥𝛥𝛥 ⋅ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 0 ⇔ �𝑒𝑒𝑒𝑒−𝜅𝜅𝜅𝜅𝛥𝛥𝛥𝛥 ⋅ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑡𝑡)�′ = 0. 
 

Οπότε, από γνωστό θεώρημα: 
𝑒𝑒𝑒𝑒−𝜅𝜅𝜅𝜅𝛥𝛥𝛥𝛥 ⋅ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝛢𝛢𝛢𝛢 ⇔ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝛢𝛢𝛢𝛢 ⋅ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝜅𝜅𝜅𝜅𝛥𝛥𝛥𝛥,𝛢𝛢𝛢𝛢 𝜖𝜖𝜖𝜖 𝜖𝜖𝜖𝜖.                     (8) 
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Χρησιμοποιώντας τον Πίνακα 1, έχουμε: 

𝑓𝑓𝑓𝑓(0) = 39,09 οπότε 𝛢𝛢𝛢𝛢 = 39,09. Ακόμα: 

𝑓𝑓𝑓𝑓(10) = 28,62 ⇔ 39,09 ⋅ 𝑒𝑒𝑒𝑒10𝜅𝜅𝜅𝜅 = 28,62 ⇔ 𝑒𝑒𝑒𝑒10𝜅𝜅𝜅𝜅 =
28,62
39,09 ⇔ 10𝜅𝜅𝜅𝜅 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙0,732 

έτσι 𝜅𝜅𝜅𝜅 = −0,031. 
 

Η συνάρτηση λοιπόν που ζητήθηκε είναι η 
𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 39,09 ⋅ 𝑒𝑒𝑒𝑒−0,031⋅𝛥𝛥𝛥𝛥, 𝑡𝑡𝑡𝑡 ≥ 0                                  (9) 

Η σύγκριση 

Ακόμα και αν δεν ήταν απαραίτητο από τις βασικές αρχές της μοντελοποίησης, η 
περιέργεια όλων – διδασκόντων και μαθητών – επιβάλει τη σύγκριση των αποτελεσμάτων 
του πειράματος με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη συνάρτηση που βρέθηκε. 

 
Σχήμα 5: σύγκριση της λύσης με τα πειραματικά δεδομένα 

 
Το αποτέλεσμα, όπως φαίνεται στο σχήμα 5, είναι αρχικά εντυπωσιακό. Μόνο με τη 

χρήση της μεγέθυνσης, δυνατότητα που προσφέρει το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε, 
γίνεται αντιληπτό ότι η καμπύλη δεν διέρχεται από όλα τα σημεία που προέκυψαν από το 
εικονικό πείραμα. Οι μικρές διαφορές που παρατηρήθηκαν, αποδόθηκαν σε 
στρογγυλοποιήσεις κατά τη χρήση των δεδομένων. Η ικανοποιητική πιστότητα του 
μοντέλου μας θεωρήθηκε ότι οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στο ότι το πείραμα ήταν εικονικό 
και αποφεύχθηκαν έτσι λάθη κατά τη μέτρηση και άλλοι απρόβλεπτοι παράγοντες. 
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Επίκληση στην αυθεντία 

Όπως αναφέρθηκε, η θερμοκρασία του σώματος είναι εύκολο πια να υπολογιστεί και 
δίνεται από τη σχέση 

𝛥𝛥𝛥𝛥(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 20 + 39,09 ⋅ 𝑒𝑒𝑒𝑒−0,031⋅𝛥𝛥𝛥𝛥, 𝑡𝑡𝑡𝑡 ≥ 0                       (10) 
Στο σημείο αυτό παρουσιάστηκε από τη διεύθυνση 

http://demonstrations.wolfram.com/NewtonsLawOfCooling/ 
που είναι επίσημη ιστοσελίδα του έγκυρου και διεθνώς αναγνωρισμένου προγράμματος 
Mathematica, μια περιγραφή του φαινομένου της ελεύθερης ψύξης και μια γραφική 
παράσταση της θερμοκρασίας, στοιχεία που ενίσχυαν την πεποίθηση για την ορθότητα του 
μοντέλου που κατασκευάστηκε. 
 

 
Σχήμα 6: Ο Νόμος της Ψύξης στο Mathematica 

Συμπεράσματα 

Ερευνητικά, το παράδειγμα φαίνεται να είναι μια αντιπροσωπευτική κονστρουκτιβιστική 
προσέγγιση μάθησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης STEM. Η κατασκευή του μοντέλου 
χρειάστηκε δύο διδακτικές ώρες αφού η συνειδητοποίηση της ανάγκης για το επόμενο κάθε 
φορά βήμα έπρεπε να ήταν εμφανής στους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν. Η 
χρήση των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Τεχνολογίας, μέσω των εκπαιδευτικών 
εφαρμογών, δίνει σε παρόμοια παραδείγματα μοντελοποίησης σαφή θέση ανάμεσα στα 
εργαλεία των εκπαιδευτών STEM. Ο κονστρουκτιβισμός ως φιλοσοφία ανάπτυξης 
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διδασκαλιών STEM φαίνεται διεθνώς να είναι προσφιλής αλλά και ωφέλιμη  εκπαιδευτική 
πρόταση (Patel J. 2019). 

Δε μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι οι μαθητές δυσκολεύτηκαν λίγο να 
μεταφράσουν την έκφραση «ρυθμός μεταβολής» ως την παράγωγο της συνάρτησης. Δεν 
κατάφεραν να διατυπώσουν την έκφραση «ο ρυθμός μεταβολής είναι ανάλογος με το 
μέγεθος» με τη σχέση 𝑓𝑓𝑓𝑓′(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜅𝜅𝜅𝜅 ⋅ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑡𝑡), παρόλο που όταν την χρησιμοποιούσαν φαινόταν να 
καταλαβαίνουν τι λένε. Ακόμα παρουσιάστηκε αδυναμία στην προσέγγιση της παραγώγου 

με τον λόγο 
𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥(𝛥𝛥𝛥𝛥)
𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥

, για μικρές τιμές του Δt, ενώ όλοι γνώριζαν τον ορισμό της παραγώγου. 
Όλα τα παραπάνω θέματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν την αρχή μιας νέας εργασίας. 

Από μαθηματική άποψη, έγινε αντιληπτό ότι η σχέση  𝑓𝑓𝑓𝑓′(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝜅𝜅𝜅𝜅 ⋅ 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑡𝑡), στην οποία 
καταλήξαμε χρησιμοποιώντας τα πειραματικά δεδομένα αλλά και ανεξάρτητα, 
χρησιμοποιώντας στοιχειώδεις γνώσεις φυσικής, ήταν καθοριστική για την εύρεση του 
τύπου της συνάρτησης που ζητούσαμε. Ήταν επόμενο, λοιπόν, να διατυπώσουμε το 
συμπέρασμα ότι όταν ο ρυθμός μεταβολής ενός μεγέθους, είναι ανάλογος με το μέγεθος, τότε 
το μέγεθος αυτό μεταβάλλεται εκθετικά, κάτι που ήταν άλλωστε και η κοινή αίσθηση 
ανάμεσα στους συμμετέχοντες. 

Από την πλευρά της Φυσικής, ο «νόμος της ψύξης» δεν αποτελεί μέρος του αναλυτικού 
προγράμματος στο Λύκειο. Επιλέχθηκε γιατί εξυπηρετούσε την παρουσίαση του 
μαθηματικού προβλήματος που θέλαμε να εξερευνήσουμε. Οι μαθητές τον αντιλήφθηκαν 
σύντομα και αποδείχθηκε ένα κατάλληλο, όχι μοναδικό, παράδειγμα. 

Η χρήση της Τεχνολογίας έδωσε βήμα και αυτοπεποίθηση σε μαθητές και μαθήτριες που 
είχαν μεγαλύτερη άνεση σε αυτήν και ίσως αντιμετώπιζαν δυσκολία στη μαθηματική 
προσέγγιση του φαινομένου. Κατέδειξε με απλό τρόπο το μέγεθος της εμπλοκής της σε κάθε 
επιστημονική – ερευνητική δραστηριότητα. Επιβεβαίωσε την πεποίθηση της ανάγκης για 
την κατάκτησή της ως δεξιότητας άμεσα συνδεδεμένης με την αγορά εργασίας και την 
ακαδημαϊκή εξέλιξη.  

Εκπαιδευτικά κρίνοντας, ο ενθουσιασμός των μαθητών και το δεδηλωμένο εθελοντικό 
ενδιαφέρον τους, έκαναν τη διαδικασία της μοντελοποίησης στην τάξη που περιγράψαμε 
μια ευχάριστη και παραγωγική διαδικασία. 

Επιβεβαιώθηκε  η ευρετική πορεία προς τη γνώση   βάσει  της οποίας σχεδιάστηκε  η 
δραστηριότητα και επιτεύχθηκαν οι μαθησιακοί στόχοι  που τέθηκαν αρχικά χωρίς 
παρεκκλίσεις.   Η δραστηριότητα αυτή αξιοποίησε τα πεδία STEM εκπαίδευσης τόσο στο 
σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση της.   Οι μαθηματικές  έννοιες  «ανακαλύφθηκαν» και 
οικειοποιήθηκαν από τους μαθητές  αναδεικνύοντας τη συνεισφορά της STEM εκπαίδευσης 
στην κατάργηση στερεότυπων και αρνητικών στάσεων στη διδασκαλία των μαθηματικών.  
Καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση STEM διαδραματίζει  ο διδάσκων –καθηγητής o οποίος 
για να  ανταποκριθεί στο νέο ρόλο του  καθοδηγητή-«ενορχηστρωτή» χρειάζεται ο ίδιος να 
επαναπροσδιορίσει και συχνά να αναθεωρήσει το ρόλο του, αλλά  και να εξοπλιστεί με νέες 
δεξιότητες:  μεθοδολογικές, τεχνολογικές , παιδαγωγικές, κλπ.  

Τέλος αξίζει να  σημειωθεί η  αύξηση του  ενδιαφέροντος  των μαθητών που 
παρατηρήθηκε και συνεχίστηκε για τα θέματα της επιστήμης, καθώς  και η αύξηση του 
βαθμού επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης,   συνεργασίας και γενικά κοινωνικοποίησης των 
συμμετεχόντων μαθητών. Πολλοί από αυτούς, ενώ δεν είχαν μέχρι τότε εκδηλώσει σαφή 
προσανατολισμό, βρίσκονται σήμερα πτυχιούχοι Μαθηματικών, Πολιτικοί και 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί και τμημάτων Επιστήμης Υπολογιστών. Δημιουργήθηκε έτσι ένα 
στοιχειώδες υπόβαθρο για μελλοντικές ανάλογες δράσεις.      
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε από την ομάδα έργου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος RoboGirls, «Ενδυνάμωση των 
κοριτσιών στο STEAM μέσω της ρομποτικής και της συγγραφής κώδικα (coding)» της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (Π.Δ.Ε. Αττικής). Η έρευνα 
αφορά τις διαφορές στην πρόσβαση αντρών και γυναικών στις σπουδές και την επαγγελματική εξέλιξή 
τους στους τομείς του STEM. Η ομάδα έργου μέσα από βιβλιογραφική αναζήτηση, σε συνδυασμό με τα 
δεδομένα που συνέλεξε από επιλεγμένη ομάδα εστίασης, διερεύνησε τους παράγοντες που συμβάλλουν 
στην ενθάρρυνση ή την αποθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών σε επαγγέλματα STEM και τις 
βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές που μπορούν να ενισχύσουν τη συμμετοχή των κοριτσιών στους 
τομείς STEM. Τα αποτελέσματα της έρευνας συνεισέφεραν στην κατανόηση των παραγόντων που 
συντελούν στη δημιουργία αυτών των διαφορών, καθώς και του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η 
εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλά και στην Ε.Ε. για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων.  
 

Λέξεις κλειδιά: STEM, έμφυλες διαφορές, εκπαίδευση, επαγγελματική σταδιοδρομία. 

Εισαγωγή 

Οι προσεγγίσεις STEM έχουν στόχο την ανάπτυξη από τους μαθητές / μαθήτριες του 
αποδεικτικού τρόπου σκέψης των μαθηματικών, της σχεδιαστικής σκέψης στη μηχανική, της 
διερεύνησης στις φυσικές επιστήμες και της υπολογιστικής σκέψης στην τεχνολογία, μέσα 
από την επίλυση προβλημάτων και βιωματικών διαδικασιών (Glancy & Moore, 2013).  

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση STEM συνδέει τη 
σχολική εκπαίδευση με τις ανάγκες των χώρων εργασίας που θα συναντήσουν οι μαθητές 
/μαθήτριες στο μέλλον. Οι προσεγγίσεις STEM προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
συνεργασίας και επικοινωνίας μέσα από ένα περιβάλλον που παρέχει πολλαπλές ευκαιρίες 
για μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, τις οποίες χρειάζονται οι μαθητές /μαθήτριες ως 
αυριανοί πολίτες και εργαζόμενοι (Australian Curriculum, Assessment and Reporting 
Authority (ACARA), 2015). Συνολικά, η STEM εκπαίδευση όχι μόνο βοηθάει τους/τις 
μαθητές /μαθήτριες στην καλύτερη κατανόηση των αντικειμένων του STEM, αλλά 
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συμβάλλει και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία. (Hunt, 
2011 ; Moore & Smith, 2014). 

Τα ερευνητικά στοιχεία για το STEM, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, 
καταγράφουν ότι αποτελεί σημαντική πτυχή του ακαδημαϊκού και του κοινωνικού 
κεφαλαίου και παράλληλα εντοπίζουν έμφυλες διαφορές. Τα υπάρχοντα στοιχεία 
καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται παγκοσμίως στους τομείς STEM, τόσο 
στον αριθμό των αποφοίτων (ιδίως σε διδακτορικό επίπεδο), όσο και στα πεδία της έρευνας 
σε κλάδους όπως τα μαθηματικά, η μηχανική και η επιστήμη των υπολογιστών UNESCO 
(2015). 

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση της UNESCO (2017), «οι διαφορές μεταξύ των φύλων 
εις βάρος των κοριτσιών, ως προς τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση STEM, είναι ήδη 
ορατές κατά την προσχολική Εκπαίδευση και γίνονται εμφανέστερες στις επόμενες 
βαθμίδες». 

 Ωστόσο, είναι αρκετά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι χώρες της ΕΕ, σε στενή συνεργασία 
με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και με την κοινωνία των πολιτών, δεσμεύτηκαν να 
ενισχύσουν τη συμμετοχή των γυναικών στον ψηφιακό και τεχνολογικό τομέα. (European 
Commission 2019α· European Commission 2019β). Τα κράτη μέλη θα πρέπει: 

● να διαθέτουν ένα διατομεακό εθνικό σχέδιο για τις γυναίκες στον ψηφιακό τομέα 
(αυτόνομο ή ενσωματωμένο στο υφιστάμενο ψηφιακό θεματολόγιό του), 

● να γιορτάζουν την "Ημέρα των Κοριτσιών και των Γυναικών στις ΤΠΕ" 
πανευρωπαϊκά, 

● να προωθούν δράσεις ευαισθητοποίησης για τη συμβολή των γυναικών στην 
ψηφιακή οικονομία. 

Τα τελευταία χρόνια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναδύεται ένα νέο μοντέλο έρευνας και 
ανάπτυξης που αντανακλά μια σύγχρονη άποψη για τη σχέση μεταξύ επιστήμης και 
κοινωνίας και εστιάζει στην οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαιότητας ανάμεσα στους 
εμπλεκόμενους με την επιστημονική έρευνα και την καινοτομία φορείς και στις κοινωνικές 
ομάδες και τους εκπροσώπους τους υπό την οπτική «Επιστήμη με και για την κοινωνία» 
(Kupper et al., 2015). 

Η προσπάθεια αυτή αποδίδεται με τον όρο Responsible Research and Innovation (RRI) 
και βρίσκει, από το 2015, εφαρμογή και στη χώρα μας, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για 
την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 (European Commission, 
2021). Η εφαρμογή και υλοποίηση Προγραμμάτων με παρόμοιο προσανατολισμό στην 
τυπική εκπαίδευση, ξεκινώντας από την προσχολική εκπαίδευση και συνεχίζοντας στις 
επόμενες βαθμίδες, θέτει προϋποθέσεις ενίσχυσης της σχολικής εκπαίδευσης στον τομέα 
STEM, συμπεριλαμβάνοντας άξονες όπως η «Επιστημονική Εκπαίδευση» για την 
προσέλκυση περισσότερων νέων προς την επιστήμη μέσω της προώθησης καινοτόμων 
παιδαγωγικών μεθόδων.  

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 
νέοι και στη συμπερίληψη όλων, αίροντας τα στερεότυπα που δημιουργούν έμφυλες 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών σε τομείς όπως η σταδιοδρομία στα πεδία της επιστήμης 
και της έρευνας, και η ανάληψη ρόλων σε φορείς και κέντρα λήψης αποφάσεων. 

 

Η έρευνα 

Το έργο RoboGirls που υλοποιείται σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες από έξι εταίρους, 
(Πανεπιστήμια, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, εξειδικευμένους Ιδιωτικούς φορείς) 
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επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να οργανώνουν και να 
υλοποιούν καινοτόμες πρακτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις STEAM (όπως σχέδια 
μαθημάτων, εργαστήρια, θεματικές δράσεις στα σχολεία) χρησιμοποιώντας τη ρομποτική 
και τη συγγραφή κώδικα (coding). Ο στόχος είναι η μείωση του χάσματος μεταξύ των 
φύλων, η ενδυνάμωση, η ενθάρρυνση και η ενεργητική συμμετοχή των κοριτσιών σε δράσεις  
στις οποίες αξιοποιούνται οι ψηφιακές τεχνολογίες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
διαδραματίζουν  ουσιαστικό ρόλο στην ψηφιακή εποχή. Για να καταστεί σαφέστερη  η 
διασύνδεση μεταξύ των πραγματικών αναγκών και των αποτελεσμάτων του έργου, κρίθηκε 
απαραίτητη η διερεύνηση, με χρήση έγκυρων μεθοδολογικών εργαλείων,  του φαινομένου 
τόσο στις χώρες των εταίρων όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Η Π.Δ.Ε. Αττικής 
ανέλαβε να συντονίσει τη σχετική έρευνα και διαμόρφωσε τα διερευνητικά ερωτήματα και 
την πρόταση για τη μεθοδολογία έρευνας.  

Η ερευνητική διαδικασία δομήθηκε έτσι ώστε να μπορέσουν να διερευνηθούν δύο 
βασικά ερωτήματα: 

● Ποιοι παράγοντες συμβάλουν στην ενθάρρυνση ή την αποθάρρυνση της  
ενασχόλησης των γυναικών με επαγγέλματα STEM; 

● Ποιες εκπαιδευτικές πρακτικές μπορούν να προωθήσουν τη συμμετοχή των 
κοριτσιών στους τομείς STEM; 

Η μεθοδολογία  

Για την εξασφάλιση της εγκυρότητας της έρευνας επιλέχθηκε η τριγωνοποίηση δεδομένων 
(Robson, 2007), η συλλογή των οποίων έγινε με χρήση διαφορετικών μεθοδολογικών 
προσεγγίσεων. 

Αρχικά έγινε επισκόπηση των σύγχρονων ερευνητικών βιβλιογραφικών δεδομένων, 
καθώς και καταγραφή των σχετικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων.  Για να αναδειχθεί 
η οπτική των γυναικών στα θέματα των φυλετικών διαφοροποιήσεων, κατά την 
ακαδημαϊκή ή και επαγγελματική τους πορεία στις επιστήμες και την τεχνολογία, 
επιλέχθηκε μια ομάδα εστίασης από εννέα γυναίκες που είτε οι σπουδές τους και η 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία αφορά τους τομείς του STEM, είτε εφαρμόζουν 
αντίστοιχες προσεγγίσεις στον χώρο της εκπαίδευσης. Ο αριθμός των μελών της ομάδας 
εστίασης είναι σύμφωνος με τις προτάσεις που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία (Krueger, 
Casey, (2014)).  

Για τη διερεύνηση των απόψεων των μελών της ομάδας εστίασης χρησιμοποιήθηκε μια 
φόρμα – ερωτηματολόγιο, το οποίο ύστερα από επανεξέταση και αναθεώρηση απεστάλη στα 
μέλη της ομάδας εστίασης και επεστράφη συμπληρωμένο. Μετά την επεξεργασία των 
ερωτηματολογίων έγιναν κοινές συναντήσεις μεταξύ της ερευνητικής ομάδας του 
Προγράμματος και των μελών της ομάδας εστίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) για την 
υλοποίηση της κοινής συνέντευξης. Σε αυτές τις συναντήσεις δόθηκαν διευκρινίσεις και 
υπήρξε περαιτέρω εμβάθυνση και ανάδειξη  ποιοτικών  δεδομένων τα οποία δεν είχαν 
καταγραφεί στα ερωτηματολόγια. Η ελεύθερη συζήτηση έφερε στο φως χρήσιμες απαντήσεις 
στα διερευνητικά ερωτήματα. 

Οι μεθοδολογικές οδηγίες και η φόρμα με τα ερωτήματα μεταφράστηκαν από τους 
εταίρους του έργου, και αποτέλεσαν τη βάση για την εφαρμογή αντίστοιχης ερευνητικής 
διαδικασίας και στις χώρες τους. 
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Αποτελέσματα 

Η ερευνητική διαδικασία περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση και δευτερογενή 
ανάλυση δεδομένων, ερωτηματολόγιο διερεύνησης των απόψεων των μελών της ομάδας 
εστίασης και δομημένη συνέντευξη της ομάδας. Θα επιχειρήσουμε μια καταγραφή των 
αποτελεσμάτων ανά μεθοδολογική προσέγγιση. 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση και η ανάλυση δεδομένων βασίστηκε στους ακόλουθους 
άξονες.  

Στον άξονα STEM Εκπαίδευση και Σταδιοδρομία, αποτυπώνεται με σαφήνεια ότι οι 
γυναίκες αποτελούν μειονότητα στους επιστήμονες ερευνητές (UNESCO, 2020). Στην 
Ελλάδα και στις χώρες των εταίρων του έργου το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών 
κυμαίνεται μεταξύ 36.3% και 48.4% επί του συνόλου των ερευνητών. Διαφορά παρατηρείται 
και στο είδος της επαγγελματικής σταδιοδρομίας που ακολουθούν  οι γυναίκες: το 
μεγαλύτερο ποσοστό ερευνητριών καταλήγουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ενώ οι άνδρες 
ερευνητές κατανέμονται ισόποσα μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και επιχειρηματικού 
τομέα. Υποεκπροσώπηση των γυναικών παρατηρείται επίσης στο συνολικό εργατικό 
δυναμικό· οι γυναίκες είναι λιγότερες στους κλάδους των επιστημόνων και των μηχανικών, 
όμως υπερτερούν αριθμητικά ως προς την κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 
αυτούς τους κλάδους. Mε βάση τα στοιχείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2017 για την 
αναλογία ανδρών και γυναικών επιστημόνων και μηχανικών επί του συνόλου του 
εργατικού δυναμικού, στο σύνολο των 28 χωρών της ΕΕ οι άνδρες είναι το 4.5% και οι 
γυναίκες το 3.1%. Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 2.2% για τις γυναίκες και 3.5% 
για τους άνδρες. Η υψηλότερη διαφορά υπέρ των ανδρών εντοπίζεται στη Φινλανδία (8% 
άνδρες, 3.3% γυναίκες) και στον αντίποδα βρίσκεται η Νορβηγία με 6.7% γυναίκες και 5.7% 
άνδρες. Διαφορές μικρότερες από 0.5% παρατηρούνται στις χώρες εταίρους, Κροατία, 
Ιρλανδία και Ισπανία, ενώ στην Κύπρο η διαφορά είναι 0.6% (European Commission, 2018 ; 
UNESCO, 2020). Συνάμα, οι γυναίκες σε όλη την Ευρώπη έχουν λιγότερες εξειδικευμένες 
ψηφιακές δεξιότητες -μόνο το 18% των ειδικών στις ΤΠΕ είναι γυναίκες (European 
Commission, 2020). Η UNESCO συμφωνεί ότι οι γυναίκες είναι λιγότερες από τους άνδρες 
στους τομείς του STEM παγκοσμίως, και οι διαφορές από χώρα σε χώρα οφείλονται σε 
κοινωνικοπολιτιστικούς παράγοντες (UNESCO, 2015 ; UNESCO, 2017). 

Στον άξονα Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα στο STEM/STEAM - Σχολικά 
προγράμματα σπουδών,  διαπιστώνεται ότι η STEM εκπαίδευση δεν έχει ενταχθεί θεσμικά 
στα προγράμματα σπουδών, ενώ οι προσπάθειες που καταγράφονται ως τώρα γίνονται 
κυρίως μέσω πιλοτικών προγραμμάτων. Αρκετές έρευνες έχουν αναδείξει την 
αποτελεσματικότητα των προσεγγίσεων STEM στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
(Smyrnaiou, Petropoulou, Sotiriou, 2015 ; ΙΕΠ, 2017 ; Kotsifakos, Kostis, Douligeris, 2017 ; 
Psyharis, 2018 ; Patrinopoulos, Iatrou, 2019 ; Psycharis, Kotzampasaki, 2019).  

Στον άξονα Πολιτικές στην Ελλάδα, καταγράφεται ότι η ενίσχυση των ψηφιακών 
δεξιοτήτων των μαθητών αποτελεί «προτεραιότητα ζωτικής σημασίας». Στην Εθνική 
Ψηφιακή Στρατηγική (ΥΠΨΗΠΤΕ, 2016) περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη του STEM. Στην 
αναφορά του Δικτύου Ευρυδίκη τίθεται ως σχολική προτεραιότητα η προώθηση και 
απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων (αντιμετώπιση της χαμηλής επίδοσης στα 
μαθηματικά, τις επιστήμες και τον εγγραμματισμό μέσω αποτελεσματικής και καινοτόμου 
διδασκαλίας και αξιολόγησης, προώθηση της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα, 
προαγωγή της κριτικής σκέψης και μέσω της διδασκαλίας αντικειμένων που συνδέονται με 
το STEM, καθώς και της επιστήμης σε περιβαλλοντικό και/ή πολιτιστικό πλαίσιο). 
(Eurydice, 2021). 
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Στον άξονα Εθνικές Πρωτοβουλίες που προωθούν την εκπαίδευση STEM στην Ελλάδα, 
γίνεται μια καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. Τα πιλοτικά προγράμματα, η 
δημιουργία ομίλων σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, οι Ζώνες Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας, οι ομάδες Ρομποτικής και Επιστήμης που λειτουργούν ως εξωσχολικές 
Δραστηριότητες, Διαγωνισμοί Ρομποτικής, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων κ.α. είναι μερικά από 
όσα μελετήθηκαν (Πατρινόπουλος, 2017; Πατρινόπουλος, Κεφαλής, 2017; ΙΕΠ, 2017; 
ΕΕΛΛΑΚ, 2021). Ωστόσο, παρά την αυξανόμενη δυναμική στην εισαγωγή του STEM στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, διαπιστώνεται ότι η υλοποίηση των δραστηριοτήτων είναι 
κατακερματισμένη και απομονωμένη χωρίς συστηματική και μακροπρόθεσμη εφαρμογή 
στα σχολεία (Patrinopoulos, Iatrou, 2019). 

Στον άξονα Συσχέτιση της σχολικής εκπαίδευσης σε τομείς STEM και της Επιλογής 
κλάδων STEM από τις γυναίκες, σύμφωνα με την καταγραφή των ερευνητών διαπιστώνεται 
ισχυρή συσχέτιση. Είναι σημαντική τόσο η εμπλοκή όσο και η ηλικία στην οποία αυτή 
λαμβάνει χώρα (Freeman et al., 2014; Bottia et al., 2018). Οι δραστηριότητες στο σχολείο 
προτείνεται να βασίζονται στην καθημερινή ζωή και το παιχνίδι, προσφέροντας εμπειρίες 
που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, τις δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας και τη 
βιωματική μάθηση (Campbell et al., 2018). Οι Goulas, Griselda, & Megalokonomou (2020), 
σε μια εκτεταμένη έρευνα που έλαβε χώρα στην Ελλάδα (σε 123 λύκεια με τη συμμετοχή 
70.000 μαθητών), κατέγραψαν ως επικρατούσα τάση για τις εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές βλέψεις το γεγονός πως τα κορίτσια τα οποία στα σχολικά τους τμήματα 
έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στα μαθήματα της ομάδας STEM έχουν μεγαλύτερη 
πιθανότητα να επιλέξουν τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα στις σπουδές ή την 
καριέρα τους. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας, εκτός των άλλων, μας βοηθούν να 
διακρίνουμε ποια σημεία μπορεί να βελτιωθούν από ένα project όπως το «RoboGirls», ώστε 
η επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας από τα κορίτσια να γίνεται επί ίσοις όροις στο 
μέλλον. Με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα, επισημαίνεται η διαφορά στην αμοιβή 
ανδρών-γυναικών στα STEM επαγγέλματα, αλλά και ότι οι γυναίκες δεν επιθυμούν να 
επιλέγουν επαγγέλματα με υψηλό ανταγωνισμό. Στις χώρες του ΟΟΣΑ, κατά μέσο όρο το 
2017, μόνο το 30% των νεοεισερχόμενων σε προπτυχιακά προγράμματα STEM ήταν 
γυναίκες (OECD, 2019). 

Αναφορικά με τη διερεύνηση της Σχέσης της σχολικής εκπαίδευσης STEM και της 
συμμετοχής των γυναικών στους επαγγελματικούς τομείς του STEM, οι μελέτες δείχνουν 
πως τα κορίτσια είναι λιγότερο πιθανό από τα αγόρια να ακολουθήσουν σπουδές στα STEM 
πεδία. Στην Πληροφορική για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι οι προσφερόμενες θέσεις 
εργασίας έχουν αυξηθεί και παρατηρείται έλλειψη επαγγελματιών στον χώρο, η γυναικεία 
συμμετοχή στον κλάδο βαίνει μειούμενη. Οι στρεβλές απόψεις που απομακρύνουν τις 
γυναίκες από τις Ψηφιακές Τεχνολογίες είναι: η πληροφορική δεν ταιριάζει στις γυναίκες, η 
πληροφορική είναι μόνο προγραμματισμός, η πληροφορική είναι πολύ δύσκολη, η καριέρα 
στην πληροφορική απαιτεί πολλές ώρες χρήσης ενός υπολογιστή χωρίς σημαντική 
ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Η έλλειψη γυναικείων προτύπων (role models), η μικρότερη 
εμπειρία τους με υπολογιστές και η χαμηλότερη αυτοπεποίθηση για τις δυνατότητές τους 
στον τομέα, επίσης αποτελούν σημαντικά εμπόδια. Στο σπίτι, τα αγόρια ενθαρρύνονται 
περισσότερο να ασχοληθούν με την πληροφορική και είναι πιο πιθανό να υπάρχει ένας πιο 
εξοικειωμένος με την τεχνολογία πατέρας. Με την πάροδο του χρόνου μπορεί κάποια από 
τα παραπάνω δεδομένα να αλλάζουν, αλλά η συμμετοχή των γυναικών στις Ψηφιακές 
Τεχνολογίες παραμένει χαμηλή (Papastergiou, 2008). Σε έρευνα των Delaney & Devereux 
αποτυπώνεται  ότι οι γυναίκες προτιμούν συγκεκριμένους τύπους σπουδών ή προτιμούν 
τύπους εργασίας που προκύπτουν ευθέως από  τις σπουδές τους. Υπάρχει μια σειρά από 
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πρόσφατες έρευνες σε διάφορες χώρες, από τις οποίες προκύπτει ότι: α. οι γυναίκες τείνουν 
να επιλέγουν επαγγέλματα που προσανατολίζονται στην εργασία με άλλα άτομα (people), 
ενώ οι άνδρες τείνουν προς επαγγέλματα που περιλαμβάνουν εργασία με αντικείμενα 
(things) (Kuhn & Wolter, 2020), β. οι γυναίκες φαίνεται να έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα 
σε εργασίες που απαιτούν κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες (Cortes, Jaimovich, & 
Siu, 2018), γ. τα επαγγέλματα στα οποία κυριαρχούν οι άνδρες είναι καλύτερα αμειβόμενα, 
με τις γυναίκες να έχουν χαμηλότερες μισθολογικές προσδοκίες (Osikominu & Pfeifer, 2018). 
Συγχρόνως, διαπιστώνεται ότι οι διαφορές μεταξύ των φύλων στις μισθολογικές προσδοκίες 
δεν αποτελούν μονόδρομο στην ερμηνεία για την επιλογή σπουδών σε STEM πεδία, καθώς 
η έρευνά τους δείχνει ότι  υπάρχουν και χαρακτηριστικά, όπως η ευελιξία στην εργασία, που 
επηρεάζουν τις γυναίκες. Ένα επιπλέον κίνητρο για τις επιλογές τους είναι η δυνατότητα 
μέσω του επαγγέλματός τους να μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία οικογένειας. 
Ορισμένες από τις προτάσεις τους, για τη βελτίωση της θέσης των κοριτσιών στα 
επαγγέλματα STEM, είναι να τονωθεί η αυτοπεποίθησή τους στα μαθηματικά και να 
τροποποιηθούν οι όροι εισαγωγής τους στα ανώτατα ιδρύματα (για παράδειγμα, στο 
πανεπιστήμιο του Cambridge λαμβάνεται μέριμνα για την εξασφάλιση θέσεων σε πεδία 
STEM για τα κορίτσια) (Delaney & Devereux, 2021). 

Στον άξονα Καταγραφή ερευνών/projects στην ΕΕ με στόχο να μειωθεί το χάσμα των 
φύλων (gender gap) στο STEM, από τη μελέτη των García-Holgado et.al (2019) προκύπτει 
ότι η ΕΕ επένδυσε 30.825.921,54 € το διάστημα 2014-2019 για το χάσμα των φύλων στο 
STEM. Τα περισσότερα από τα projects συνδυάστηκαν με παρεμβάσεις που αποσκοπούσαν 
στην αύξηση του αριθμού των γυναικών στο STEM και την επίτευξη της ισότητας ή της 
ισορροπίας των φύλων στο πλαίσιο του STEM. 

Η φόρμα διερεύνησης των απόψεων των μελών της ομάδας εστίασης και η συνακόλουθη 
συνέντευξη είχαν ως στόχο να απαντηθούν τα ερευνητικά μας ερωτήματα. 

Οι συμμετέχουσες στο focus group ήταν όλες γυναίκες (n=9). Οι οποίες είτε προέρχονται  
από το χώρο της εκπαίδευσης, είτε ακολουθούν σταδιοδρομία ή/και σπουδές σχετικές με τα 
αντικείμενα του STEM. Ο κοινός τόπος, επομένως, είναι είτε το ενδιαφέρον τους λόγω των 
σπουδών και του επαγγέλματός τους για την προαγωγή των θετικών επιστημών αλλά και ο 
τρόπος με τον οποίο βλέπουν τον εαυτό τους και τη συμμετοχή των άλλων γυναικών σε 
αυτούς τους τομείς είτε το ενδιαφέρον τους να μυήσουν τους μαθητές τους σε διαδικασίες 
που θα τους ανοίξουν νέους δρόμους στα αντικείμενα του STEM. Τα μέλη της ομάδας έχουν 
αυξημένα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα – οι γυναίκες μέλη της ομάδας έχουν 
όλες ένα βασικό πτυχίο και 1-2 μεταπτυχιακά διπλώματα, μία είναι κάτοχος Διδακτορικού 
και δύο είναι υποψήφιες Διδάκτορες. Όλες οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν το 
ερωτηματολόγιο πριν τη διεξαγωγή των συναντήσεων της ομάδας εστίασης. 

Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν τις επιλογές σπουδών και επαγγέλματος των 
συμμετεχουσών ήταν: κλίση/αγάπη για συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα (π.χ. 
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία), δημιουργική περιέργεια, έμπνευση ή παρώθηση από 
εκπαιδευτικούς (το φαινόμενο του ενθαρρυντικού και χαρισματικού εκπαιδευτικού -role 
model- που τις στήριξε αλλά και αποτέλεσε πρότυπο στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 
αποφάσεις τους), συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα και ομίλους, η αταλάντευτη πίστη 
ότι τα συγκεκριμένα αντικείμενα προσφέρουν καλή επαγγελματική αποκατάσταση και η 
καταλυτική επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος (είτε με την προσφορά προτύπου 
είτε με τη διαρκή ενθάρρυνση των επιλογών τους). 

Αν θέλαμε να ποσοτικοποιήσουμε την άποψη της ομάδας εστίασης ότι οι άνδρες στην 
Ελλάδα σε σύγκριση με τις γυναίκες ευνοούνται στην επιλογή σπουδών ή /και 
σταδιοδρομίας στους τομείς που σχετίζονται με τα πεδία του STEM, το ποσοστό υπέρ αυτής 
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της άποψης θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι γυναίκες πιστεύουν ότι 
αντιμετωπίζουν εμπόδια που οφείλονται σε μια σειρά από παράγοντες: στερεοτυπικές 
αντιλήψεις που αφορούν το φύλο, ελλιπής επαγγελματικός προσανατολισμός, μειωμένη 
ενασχόληση από μικρή ηλικία με τα πεδία του STEM (παιχνίδια - ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
- κατασκευές), αποτροπή από το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, 
εμπόδια στην επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών (καθυστέρηση σε προαγωγές, 
παραγκωνίζονται στη δουλειά ή και αποκλείονται από κάποια projects λόγω του φύλου 
τους), έλλειψη υποστήριξης μέσω δικτύων ή ομάδων ομολόγων τους, με τις οποίες θα 
μοιράζονταν κοινές εμπειρίες. 

Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα μέλη της ομάδας εστίασης είχαν εμπλακεί σε STEM 
projects, η ομάδα αποφάνθηκε σχεδόν καθολικά ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας 
δεν υποστηρίζει επαρκώς την εισαγωγή STEM προσεγγίσεων. Στα θετικά στοιχεία τα οποία 
καταγράφηκαν από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων συγκαταλέγονται: η εξάσκηση 
μαθητών στην επιστημονική μεθοδολογία, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η σύνδεση της 
γνώσης του σχολείου με την καθημερινή ζωή, η προσωπική συμμετοχή μαθητών/τριών σε 
διαδικασίες διερεύνησης/ανακάλυψης και επίλυσης προβλήματος με την αξιοποίηση 
επιστημονικών πρακτικών, η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών και της 
συνεργασίας, η αύξηση της συμμετοχής των μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες, η 
αλλαγή στάσης απέναντι στις θετικές επιστήμες, η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των 
παιδιών λόγω του κατασκευαστικού χαρακτήρα αρκετών δραστηριοτήτων, που επιτρέπει 
τον άμεσο έλεγχο υποθέσεων, η ανάδειξη της διεπιστημονικότητας.  

Υπήρξε ταύτιση της ομάδας στην αντίληψη ότι η κουλτούρα των σχολικών μονάδων, και 
ιδιαίτερα η υποστηρικτική Διεύθυνση των σχολείων, είναι παράγοντες που ευνοούν και 
διευκολύνουν τις STEM προσεγγίσεις. Αν επιθυμούσαμε μεταξύ πολλών προτάσεων για να 
προωθηθεί η συμμετοχή στο STEM των κοριτσιών να ξεχωρίσουμε μια, τότε αυτή θα ήταν η 
ύπαρξη ενός προτύπου (role model). 

Συμπεράσματα  

Τα πρώτα συμπεράσματα αυτής της εργασίας - μελέτης, τόσο από την πρωτογενή 
διερεύνηση όσο και από την τρέχουσα βιβλιογραφική έρευνα, οδηγούν σε συγκλίνουσες 
διαπιστώσεις για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των κοριτσιών σε δραστηριότητες και 
προγράμματα STEM από την προσχολική κιόλας εκπαίδευση έως το τέλος της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εν λόγω εμπειρίες και δεξιότητες μπορούν να βοηθήσουν 
στην καλύτερη εκτίμηση των δυνατοτήτων των νέων κοριτσιών και να τονώσουν την 
αυτοπεποίθησή τους συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών τους βλέψεων και στη λήψη μελετημένων αποφάσεων για τις σπουδές και 
την επαγγελματική σταδιοδρομία τους.  

Για να γεφυρωθεί το χάσμα των φύλων στο πεδίο STEM και να ενθαρρυνθούν οι 
γυναίκες να επιλέξουν και να παραμείνουν στον τομέα αυτόν, απαιτούνται περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, στην καθοδήγηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 
στα ακαδημαϊκά προγράμματα και σε βελτιωμένες συνθήκες εργασίας και ευκαιρίες. 

Η συμπερίληψη της κοινωνικής διάστασης του STEM στη φιλοσοφία των προγραμμάτων 
σπουδών, η υιοθέτηση της ψηφιακής πολιτικής, η προτεραιότητα στην ανάπτυξη των 
ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και η εφαρμογή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων STEM 
ενταγμένων στα επίσημα προγράμματα σπουδών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και οι πρόσθετες οργανωμένες 
δραστηριότητες που στοχεύουν σε άλλες ομάδες, μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του 
χάσματος μεταξύ των φύλων σε αυτόν τον τομέα. 
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Τα κορίτσια τα οποία αισθάνονται ότι έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στα γνωστικά 
πεδία του STEM στο πλαίσιο του σχολείου, είναι πιθανότερο να συνεχίσουν να επιλέγουν 
συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα αλλά και να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στους 
σχετικούς τομείς. Η διάδοση δραστηριοτήτων STEM και καλών πρακτικών σε όλο και 
περισσότερα σχολεία και η κατάρτιση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών στις ψηφιακές 
δεξιότητες και στις προσεγγίσεις STEM είναι πρωταρχικής σημασίας. Ενίσχυση της 
συμμετοχής των κοριτσιών, με βάση τα δεδομένα της πρωτογενούς έρευνας, παρέχουν ένα 
πλούσιο σε ερεθίσματα οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, η καλλιέργεια της 
δημιουργικής περιέργειας και η ενίσχυση των ικανοτήτων στα αντίστοιχα με το STEM 
γνωστικά αντικείμενα στο σχολείο. Πολύ δε περισσότερο, όταν μεθοδολογικά υιοθετούνται 
η διερευνητική / ανακαλυπτική μάθηση, ο πειραματισμός και η χρήση λογικών 
συσχετισμών και όχι η στείρα απομνημόνευση. Επίσης, θετικά αξιολογούνται η συμμετοχή 
σε μαθητικούς διαγωνισμούς μαθηματικών, ρομποτικής και φυσικής, καθώς και η μίμηση 
από παρακινητικά πρότυπα χαρισματικών εκπαιδευτικών (role model).  

Όλα αυτά, όπως καταγράφονται από τη βιβλιογραφία και αναδείχθηκαν από την 
παρούσα έρευνα, αποτελούν ευνοϊκούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την 
πορεία των ατόμων σε σχέση με την επιλογή των σπουδών και του επαγγέλματός τους. 

Η Πολιτεία χρειάζεται να θεσμοθετήσει τη συστηματική ενσωμάτωση των πεδίων STEM 
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και την υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν 
στην ενίσχυση της ενασχόλησης των κοριτσιών με STEM αντικείμενα (Patrinopoulos, Iatrou, 
2019),  (Psycharis, Kotzampasaki, 2019). 

Το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι ο υποστηρικτής στρατηγικών και μηχανισμών για τη 
μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων και την εφαρμογή σχεδίων δράσης για την ισότητα 
των φύλων με βάση την επικρατούσα κατάσταση. 

Η ΕΕ προσπάθησε να βελτιώσει την υποεκπροσώπηση των γυναικών στο STEM μέσω 
προγραμμάτων οργανώσεων όπως: η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Γυναικών Επιστημόνων 
(EPWS), το WITEC και έργα όπως το The European Scenery on Gender and STEM 
(SESTEM), το Δίκτυο Ισότητας των Φύλων στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (GENERA) και 
το GenSET επικεντρώθηκαν σε σχέδια δράσης για γεφύρωση των έμφυλων διαφορών στην 
επιστήμη. Η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων εμπνέει, ενθαρρύνει και ενισχύει την 
επαγγελματική και κοινωνική δέσμευση των γυναικών μηχανικών και επιστημόνων σε όλο 
τον κόσμο προωθώντας τις γυναίκες στον χώρο εργασίας μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων 
και υποστηρίζοντάς τες στην επαγγελματική τους εξέλιξη. 

Η ενδυνάμωση των γυναικών μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και μέσω της ανάδειξης 
γυναικείων προτύπων, καθώς και η εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα σεξισμού, 
προκατάληψης και μεροληψίας των φύλων συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση και αλλαγή 
στάσης.  

Η Πολιτεία χρειάζεται σε θεσμικό επίπεδο να ακολουθήσει πολιτικές και διαδικασίες που 
να παράγουν ίσα αποτελέσματα για τις γυναίκες και τους άνδρες, όπως προτείνεται και από 
το Convey Project https://conveyproject.eu και να προχωρήσει στη θεσμοθέτηση μέτρων, 
όπως οι άδειες γονεϊκότητας και κινήτρων για τις εταιρείες που εφαρμόζουν 
αποτελεσματικές πολιτικές ισότητας. Η υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών από τις εταιρείες και 
τους οργανισμούς, για την ενδυνάμωση των γυναικών στον χώρο εργασίας και την 
ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή καθώς και η ανάπτυξη και 
εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων τα οποία ενθαρρύνουν την αντιπροσώπευση των 
γυναικών και διευκολύνουν ευέλικτες μορφές εργασίας μπορούν να συμβάλουν στην 
αύξηση της πρόσβασης των γυναικών στα επαγγέλματα STEM και στη δημιουργία μιας 
κοινωνίας ίσων ευκαιριών. 
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Περίληψη 

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική (ΕΡ) αποτελεί καινοτόμο διδακτικό εργαλείο της Εκπαίδευσης 4.0. Με τη 
χρήση ενός εκπαιδευτικού ρομποτικού πακέτου μπορεί να εφαρμοστεί συνδυαστικά η 
κονστραξιονιστική θεωρία μάθησης του S.Papert, που η απόκτηση της νέας γνώσης συντελείται μέσω 
κατασκευής δομημάτων με προσωπικό νόημα για τους μαθητές, και το διδακτικό μοντέλο Μάθηση 
βασισμένη στο πρόβλημα (ProblemBasedLearning-PBL). Στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση των 
απόψεων 12 μαθητών της Ε΄τάξης δημοτικού σχολείου της Πάτρας και του εκπαιδευτικού τους για τη 
συμβολή της ΕΡ στην ανάπτυξη επιστημονικών νοημάτων Μηχανικής και στη βελτίωση της δεξιότητας 
Συνεργατικής Επίλυσης Προβλημάτων (ΣΕΠ). Πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα μέσω παρατήρησης 
και συνέντευξης στη διάρκεια τεσσάρων Συναντήσεων της ερευνήτριας-εκπαιδεύτριας με τους μαθητές 
στη σχολική τους τάξη. Οι μαθητές χωρισμένοι σε τέσσερεις ομάδες κλήθηκαν να επιλύσουν 
προβλήματα-δραστηριότητες κλιμακούμενης δυσκολίας. Ως εύρημα η ΕΡ συνιστά εργαλείο μάθησης, 
που οι μαθητές μαθαίνουν κάνοντας, ενισχύουν τις γνώσεις τους με έννοιες μηχανικής και τεχνολογίας 
και δρουν αναπτύσσοντας δεξιότητες ΣΕΠ κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική Ρομποτική, έννοιες Μηχανικής, Συνεργατική Επίλυση Προβλήματος, 
Κονστραξιονισμός 

Εισαγωγή 

Από το 2010 έως και σήμερα, βρίσκεται σε εξέλιξη η τέταρτη σε σειρά βιομηχανική 
επανάσταση (Shahroom & Hussin, 2018; Ζοπουνίδης, κ.ά., 2018). Οι νέες τεχνολογίες που 
έχουν προκύψει και οι τεχνολογικές εξελίξεις στους πιο σύγχρονους τομείς, της Τεχνητής 
Νοημοσύνης (Artifitial Intelligence), της Ρομποτικής (Robotics) – που έχει διεισδύσει αρκετά 
στην παραγωγική διαδικασία κι όχι μόνο, του Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet of 
Things), των αυτόματων οχημάτων, της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης Αντικειμένων (3D 
Objects Printing), της Νανοτεχνολογίας, της Βιοτεχνολογίας, της Επιστήμης των Υλικών και 
των κβαντικών υπολογιστών είναι μόνο μερικά από τα πρώτα δείγματα της Τέταρτης 
Βιομηχανικής Επανάστασης. (Παυλόπουλος, 2019; Ζοπουνίδης, κ.ά., 2018; Schwab, 2016). Σε 
σύγκριση με τις προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις, η τέταρτη αναμένεται να 
δημιουργήσει δραστικές αλλαγές σε εύρος και βάθος στη βιομηχανία, στην κοινωνία και 
στον τρόπο ζωής, σχέσεων μεταξύ των μελλοντικών πολιτών και θέσεων εργασίας.  
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Το γεγονός αυτό αποτελεί μια νέα πρόκληση για τον επαναπροσδιορισμό της 
εκπαίδευσης, της αποκαλούμενης «Εκπαίδευσης 4.0», η οποία έχει ως στόχο την ανάπτυξη 
ανθρώπων δημιουργικών και καινοτόμων (Puncreobutr, 2016, όπ. αναφ. στο Messias, κ.ά., 
2018). Για παράδειγμα, ένας μαθητής που ξεκινάει φέτος το δημοτικό σχολείο, θα 
αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο στα μέσα της δεκαετίας του 2030 και η σταδιοδρομία του 
στον χώρο εργασίας θα διαρκέσει μέχρι το 2060 ή και αργότερα. Προφανώς, δεν είναι 
εφικτή η ακριβής πρόβλεψη των εργασιακών και κοινωνικών αναγκών στα μέσα του αιώνα, 
ωστόσο, είναι προφανές ότι οι ανάγκες αυτές αλλάζουν και θα συνεχίσουν να 
μεταβάλλονται με τον ρυθμό της τεχνολογικής προόδου (Partovi, 2018). 

Έτσι, η αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας εστιάζει κυρίως στη διερεύνηση της 
συμβολής της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στη μαθησιακή διεργασία ως μέσο για την 
ανάπτυξη γνώσεων Μηχανικής, εστιάζοντας στην έννοια της ταχύτητας, και της δεξιότητας 
ΣΕΠ, μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες για το 2020, σύμφωνα με το World Economic 
Forum (Gray, 2016). Το πεδίο αυτό μελετάται κυρίως την τελευταία δεκαετία, οπότε υπάρχει 
έλλειψη ερευνών στην εφαρμογή της ΕΡ στην επίσημη εκπαίδευση σε σχολικό πλαίσιο. 

Τέλος, η αυξανόμενη ανάγκη κάλυψης θέσεων εργασίας από ειδικευμένους στον 
συνδυασμό των κλάδων STEM – Science, Technology, Engineering and Mathimatics 
(Langdon, McKittrick, Beede, Khan, & Doms, 2011) και η προτροπή του οργανισμού Next 
Generation Science Standards (NGSS Lead States, 2013) για τον συνδυασμό της τεχνολογίας 
με τις Επιστήμες, υποχρεώνουν τους εκπαιδευτικούς όλο και περισσότερο να εμπλουτίζουν 
τις γνώσεις τους σχετικά με την νέα τάση ανανέωσης του προγράμματος σπουδών, STEM, 
ώστε να δώσουν στους μαθητές τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τις ανάγκες αυτές με την 
αποφοίτησή τους από την πρωτοβάθμια και κατ’ επέκταση τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(Moore, Tank, Glancy, & Kersten, 2015). Έτσι, η ΕΡ, συγκεκριμένα, συνδυάζει τη μηχανική 
με την επιστήμη και την τεχνολογία με έναν τρόπο που παρακινεί επίσης τους μαθητές να 
εμπλακούν στην όλη μαθησιακή διαδικασία (Kaya, Newley, Deniz, Yesilyurt & Newley, 
2017). 

Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Εκπαιδευτική ρομποτική 
Ο όρος «ρομποτική» έχει αναφερθεί από πολλούς ερευνητές την τελευταία κυρίως 

δεκαετία, ως τεχνολογικό μέσο με σημαντική επίδραση στην εκπαίδευση. (Catlin, & 
Blamires, 2010; Alimisis & Kynigos, 2009; Angel – Fernandez & Vincze, 2018). Σύγχυση 
παρατηρείται, όμως, στη χρήση των όρων «εκπαιδευτική ρομποτική», «εκπαιδευτικά 
ρομπότ», «ρομπότ στην εκπαίδευση», «ρομπότ για την εκπαίδευση» (Angel – Fernandez & 
Vincze, 2018, σ. 37) και δημιουργείται το ερώτημα αν η ένταξη του υλικού ενός ρομποτικού 
πακέτου σε μια σχολική τάξη, αρκεί για να θεωρηθεί ότι πραγματοποιείται ΕΡ στην τάξη 
αυτή, οποιασδήποτε βαθμίδας.  

Για την αποσαφήνιση αυτών των προβληματισμών, διατυπώθηκε ένας πλήρης και σαφής 
επιστημονικός ορισμός του όρου «εκπαιδευτική ρομποτική» από τους Angel Fernandez και 
Vineze (2018), ο οποίος αναφέρει ότι «η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένα πεδίο σπουδών που 
αποσκοπεί στη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας των ανθρώπων μέσω της δημιουργίας, της 
εφαρμογής, της βελτίωσης και της επικύρωσης των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, εργαλείων (π.χ. 
κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων) και τεχνολογιών, όπου τα ρομπότ διαδραματίζουν ενεργό 
ρόλο και οι παιδαγωγικές μέθοδοι καθορίζουν την κάθε απόφαση» (Angel-Fernandez & Vincze, 
2018, σ. 41). Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται μια απλοποιημένη εικόνα των τριών πεδίων που 
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εμπλέκονται στην ΕΡ και των διασυνδέσεών τους. Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι η κοινή 
τομή των πεδίων της Εκπαίδευσης (Education – E), της Ρομποτικής (Robotics - R) και της 
Αλληλεπίδρασης ανθρώπου - υπολογιστή (Human Computer Interaction - HCI). 

 
Σχήμα 1. Τα τρία πεδία που συνθέτουν την Εκπαιδευτική Ρομποτική (Angel-Fernandez & 

Vincze, 2018, σ. 41) 

Η Ρομποτική είναι μια τεχνολογία με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σύγκριση με άλλες 
εκπαιδευτικές ψηφιακές τεχνολογίες, αφού παρέχει πρακτική εμπειρία μάθησης (hands-on 
δραστηριότητες) και πλούσιες εμπειρίες με απτά υλικά (Eguchi, 2014a; Yiannoutsou, 
Nikitopoulou, Kynigos, Gueorguiev & Fernandez, 2017). Σύμφωνα με τους Alimisis και 
Kynigos (2009), υπάρχουν δύο τρόποι ένταξης της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην 
εκπαίδευση, όπως αποτυπώνεται στο σχήμα 2: η ρομποτική ως γνωστικό αντικείμενο, 
δίνοντας έμφαση σε σχετιζόμενους με αυτήν τομείς, όπως ο προγραμματισμός, η τεχνητή 
όραση, η τεχνητή νοημοσύνη κ.ά., και η ρομποτική ως εργαλείο μάθησης άλλων γνωστικών 
αντικειμένων, όπως είναι η επιστήμη της Φυσικής, της Μηχανικής, της Βιολογίας, των 
Μαθηματικών (Alimisis & Kynigos, 2009; Jung & Won, 2018). Αυτή η δεύτερη κατηγορία 
αξιοποίησης της ΕΡ σε σχολική τάξη επιλέχθηκε να εφαρμοστεί και στην παρούσα έρευνα. 

 
Σχήμα 2. Αναπαράσταση της σχέσης ανάμεσα στην STEM Εκπαίδευση με τη Ρομποτική 

στην Εκπαίδευση (Jung & Won, 2018, σ.5-6) 

Η δεξιότητα «Συνεργατική Επίλυση Προβλήματος» 
Η Συνεργατική Επίλυση Προβλήματος (ΣΕΠ-CPS) συνιστά μία από τις πιο σημαντικές 

και αναγκαίες δεξιότητες του 21ου αιώνα (OECD, 2013; Sottilareetal., 2015, όπ. αναφ. 
Graesser, Cai, Hu, Foltz, Greiff, Kuo, Liao, & Shaffer, 2017). Μεγάλο μέρος του σχεδιασμού 
και προγραμματισμού, της επίλυσης ενός προβλήματος και της λήψης αποφάσεων στον 
σύγχρονο κόσμο εκτελείται από ομάδες, καθιστώντας έτσι την ΣΕΠ βασική δεξιότητα σε 
διάφορες πτυχές της καθημερινότητας, του εργασιακού χώρου και της κοινωνίας. 

Ένας περιεκτικός επιστημονικός ορισμός για τη δεξιότητα της ΣΕΠ διατυπώθηκε στο 
πλαίσιο της PISACPS 2015 και είναι ο εξής: «η επάρκεια στην Ομαδική Επίλυση Προβλήματος 
είναι η ικανότητα ενός ατόμου να συμμετέχει αποτελεσματικά σε μια διαδικασία με την οποία δύο ή 
περισσότεροι αντιπρόσωποι (agents) επιχειρούν να λύσουν ένα πρόβλημα, μοιράζοντας την κατανόηση 
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και την προσπάθεια που απαιτείται για να οδηγηθούν σε μια λύση και να συγκεντρωθούν οι γνώσεις, οι 
δεξιότητες και οι προσπάθειες για να επιτευχθεί η λύση αυτή». Ένας αντιπρόσωπος (agent) θα 
μπορούσε να είναι είτε ένα μέλος από μια ομάδα ανθρώπων είτε ένας υπολογιστής που να 
αλληλεπιδρά με τον άνθρωπο (OECD, 2013, σ. 6). 

Μέθοδος Ανάλυσης: Συνδυασμός θεωρίας μάθησης «Κονστραξιονισμού» με διδακτικό 
μοντέλο «Μάθηση βασισμένη στο πρόβλημα» 

Ο Papert αναφέρει τον μαθητή ως δημιουργό, ο οποίος χρειάζεται υλικά από τον κόσμο 
του για να μάθει. Αυτά τα υλικά δεν είναι απαραίτητα τα σχολικά βιβλία, αλλά γενικά οι 
εμπειρίες που ο μαθητής συναντά στον πραγματικό του κόσμο. Τα παιδιά έμφυτα 
δημιουργούν θεωρίες για τον κόσμο από μόνα τους, κατασκευάζοντας τα δικά τους θεμέλια 
για γνώση (Tsang, 2004). Η μεγάλη έμφαση που δίνεται από τον Papert στις προσωπικές 
εμπειρίες μάθησης και στη μάθηση ως κάτι ατομικό, χαρακτηρίζεται πως είναι δυνητικά 
παραπλανητική. Σύμφωνα με τον Papert, τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα ανεξάρτητα, 
χωρίς την ανάγκη διδασκαλίας και ίσως ακόμη χωρίς αναφορά στο ευρύτερο κοινωνικό 
τους πλαίσιο (Beynon, 2017). Αυτή όμως η ελάχιστη έως καθόλου καθοδήγηση από τον 
εκπαιδευτικό και η μη κατάλληλη προσαρμογή του περιβάλλοντος, έχει αποδειχθεί από 
πρόσφατες μελέτες ότι δεν επιφέρουν βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των 
μαθητών σε σχέση με την πιο «αυστηρή» καθοδήγησή τους (Atmatzidou & Demetriadis, 
2017). 

Από την άλλη, το διδακτικό μοντέλο «Μάθηση βασισμένη στο πρόβλημα»( Problem 
Based Learning - PBL) εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτισμικών 
θεωριών μάθησης μέσω των οποίων υποστηρίζεται ότι η ανάπτυξη της νόησης είναι 
αποτέλεσμα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης του ατόμου. Πρόκειται για μια 
μαθητοκεντρική προσέγγιση μάθησης που προωθεί τους εκπαιδευόμενους να σκέφτονται 
κριτικά, να αναλύουν και να λύνουν σύνθετα προβλήματα της πραγματικής ζωής, να 
εντοπίζουν, να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν τους κατάλληλους πόρους μάθησης, να 
συνεργάζονται μεταξύ τους, να αξιοποιούν αποτελεσματικά δεξιότητες επικοινωνίας και να 
εξασκούνται στη δια βίου μάθηση (Duch, Groh, & Allen, 2001, όπ. αναφ. στο Baturay & Bay, 
2010). Μπορεί να περιγραφεί ως ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου το πρόβλημα οδηγεί στη 
μάθηση. Αυτή η τεχνική συνήθως περιλαμβάνει μάθηση σε μικρές ομάδες, οι οποίες 
εποπτεύονται από εκπαιδευτές (Klegeris & Hurren, 2011). 

Επομένως, για την έρευνα της παρούσας εργασίας επιχειρήθηκε ο συνδυασμός των 
δομικών συστατικών της θεωρίας του Κονστρακσιονισμού με αυτά της μεθόδου της PBL. Τα 
δομικά συστατικά που προέκυψαν από την ένωση αυτή, τα οποία αξιοποιήθηκαν για την 
ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, είναι:  

● Αποτελεσματική επικοινωνία μέσα στην ομάδα (input) 
● Ενεργή εμπλοκή μαθητών (input) 
● Η σύσταση της ομάδας και η ομοιογένειά της ως προς την προηγούμενη εμπειρία 

των μαθητών στη ρομποτική και lego (process) 
● Η γλώσσα προγραμματισμού ως μεταβλητή (process) 
● Η διαδικασία και η πορεία που ακολούθησε η κάθε ομάδα για να φτάσει στο 

απτικό αποτέλεσμα/τα ρομποτικά δομήματα (process) 
● Οι οντότητες/δομήματα/ρομποτικές κατασκευές που κατασκεύασαν οι μαθητές 

(output) 
● Ο τρόπος παρουσίασής τους (process) 
● Κατάληξη τελικά σε λύση του προβλήματος ή παρέμεινε άλυτο (output) (Savery, 

2006; Καρμή, 2015). 
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Στόχοι της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων μαθητών της Ε΄ τάξης 
ιδιωτικού δημοτικού σχολείου της Πάτρας και του εκπαιδευτικού της τάξης αναφορικά με 
τη συμβολή της ΕΡ υπό το πρίσμα της αξιοποίησής της στην πράξη στην ανάπτυξη 
επιστημονικών νοημάτων Μηχανικής στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής και 
δεξιοτήτων ΣΕΠ. 

Ειδικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα, για τα οποία η παρούσα έρευνα επιχείρησε να 
δώσει απαντήσεις είναι: 

● Πώς μπορεί το υλικό ρομποτικής να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για τη βελτίωση της 
δεξιότητας ΣΕΠ σε έναν μαθητή Ε΄ δημοτικού, όντας και δουλεύοντας σε μια 
ομάδα συμμαθητών του., 

● Πώς η κατασκευή μιας ρομποτικής διάταξης (engineering design) και η 
αλγοριθμική σκέψη (computational thinking) δύνανται να συμβάλλουν στην 
καλύτερη κατανόηση φυσικών εννοιών Μηχανικής (π.χ. έννοια της ταχύτητας) 
από τους μαθητές; 

● Πώς η ομοιογένεια στην ομάδα ως προς την προηγούμενη εμπειρία και 
εξοικείωση με το υλικό ρομποτικής συμβάλλει στην ανάπτυξη επιστημονικών 
νοημάτων Μηχανικής και της δεξιότητας ΣΕΠ μέσα από την αλληλεπίδραση στην 
ομάδα τους; 

● Ποιες είναι οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων αναφορικά με τον κλάδο της 
ρομποτικής κατά το πέρας των συναντήσεών τους με την ερευνήτρια-
εκπαιδευτικό μέσα από την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες ΕΡ με το υλικό 
LEGO WeDo 2.0; 

Σώμα 

Μέθοδος 

Για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος ερευνητικού εγχειρήματος, κρίθηκε ως 
καταλληλότερη προσέγγιση η ποιοτική. Επιδιώκοντας τη διερεύνηση των απόψεων των 
μαθητών αναφορικά με την εισαγωγή της ΕΡ στην σχολική τους ζωή ως μέσο για την 
ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, αναζητούνται τα νοήματα εκείνα που αποδίδονται στις 
εμπειρίες τους και πώς αυτά συντελούν στην ανάπτυξη επιστημονικών νοημάτων 
Μηχανικής, αλλά και στην εξέλιξη της δεξιότητας ΣΕΠ μέσα από την αλληλεπίδραση των 
μαθητών κατά τη συμμετοχή τους σε ομάδες. 

 Κατά την παρούσα ερευνητική διαδικασία, η τριγωνοποίηση που εφαρμόστηκε 
περιλαμβάνει την αξιοποίηση διαφορετικών μεθόδων συλλογής δεδομένων στην ίδια 
έρευνα - με τη συμμετοχική παρατήρηση και τη διεξαγωγή εστιασμένων ομαδικών 
συνεντεύξεων (focus groups) και προσωπικής συνέντευξης στη βάση του μοντέλου της 
ποιοτικής προσέγγισης - αλλά και τη συλλογή δεδομένων από διαφορετικές πηγές, μαθητές 
και εκπαιδευτικό, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ερμηνευτικής δυνατότητας, κατά τη 
διαδικασία ελέγχου και συνεξέτασης των ποιοτικών στοιχείων μεταξύ τους (Robson, 
2010). 

Δείγμα 
Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας εφαρμόστηκε ποιοτική σκόπιμη δειγματοληψία, 

προκειμένου να επιλεγούν από την ερευνήτρια σκόπιμα ή με πρόθεση άτομα ώστε να 
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βοηθήσουν με τις απαντήσεις τους καλύτερα στην κατανόηση του κεντρικού φαινομένου 
(Creswell, 2011). Συγκεκριμένα, ως δείγμα ορίστηκαν δώδεκα μαθητές της Ε΄ τάξης 
ιδιωτικού δημοτικού σχολείου της Πάτρας, ηλικίας 10–11 ετών και ο εκπαιδευτικός τους, 
ως αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις για την εις βάθος μελέτη και κατανόηση του κεντρικού 
φαινομένου, εστιάζοντας στις οπτικές γωνίες υπό το πρίσμα των οποίων τα άτομα βιώνουν 
και αισθάνονται τα γεγονότα (Bird, Hammersley, Gomm, &Woods, 1999).  

Ο αριθμός των δώδεκα μαθητών επέτρεψε το διαχωρισμό τους σε τέσσερις ομάδες των 
τριών ατόμων για τις δραστηριότητες της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με κριτήριο την 
προηγούμενη εμπειρία των συμμετεχόντων στον τομέα της ρομποτικής. Ο διαχωρισμός 
των ομάδων και τα ψευδώνυμα των μαθητών ήταν: 1η ομάδα: έμπειρος(1Α) – 
έμπειρος(1Β) – έμπειρος(1Γ), 2η ομάδα: έμπειρος(2Α) – έμπειρος(2Β) – μη έμπειρος(2Γ), 
3η ομάδα: έμπειρος(3Α) – μη έμπειρος(3Β) – μη έμπειρος(3Γ), 4η ομάδα: μη έμπειρος(4Α) 
– μη έμπειρος(4Β) – μη έμπειρος(4Γ). 

Διαδικασία 
Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου 

2018 έως 30 Οκτωβρίου 2018 και 30 Μαΐου 2019. Σε συνεννόηση με τον δάσκαλο της 
τάξης, της Ε΄ δημοτικού, η έρευνα διεξήχθη στη σχολική τάξη των μαθητών σε τέσσερα 
σχολικά δίωρα. Το πρώτο δίωρο σε πιλοτικό επίπεδο, περιλάμβανε μια πρώτη γνωριμία με 
το εκπαιδευτικό πακέτο ΕΡ που χρησιμοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, το 
LEGO WeDo 2.0, και τα άλλα τρία δίωρα εμπεριείχαν δραστηριότητες-προβλήματα 
κλιμακούμενης δυσκολίας, καθώς η δεύτερη συνάντηση  αποτελούνταν από μια 
κατευθυνόμενη επίλυση προβλήματος, η τρίτη από μια ανοιχτή επίλυση προβλήματος και η 
τέταρτη από ένα ανοιχτό πρόβλημα της καθημερινότητας (Παράρτημα Ι). Οι 
δραστηριότητες-προβλήματα βασίζονταν στις αρχές του Κονστραξιονισμού και του 
διδακτικού μοντέλου PBL, όπως αναφέρθηκε στο Θεωρητικό Υπόβαθρο της παρούσας 
εργασίας, και ο σχεδιασμός τους στηρίχθηκε στο «Activity Plan Template» που 
προτείνεται από τους Yiannoutsou, Nikitopoulou, Kynigos, Gueorguiev & Fernandez 
(2017), και εμπνεύστηκε από προηγούμενες έρευνες με χρήση του πακέτου LEGO WeDo 
2.0 (Mayerové & Veselovská, 2014; 2017).  

Στο τέλος της κάθε Συνάντησης και στην αρχή της πρώτης Συνάντησης, 
πραγματοποιήθηκε εστιασμένη ομαδική συνέντευξη (focus group interview) μεταξύ των 
τριών μαθητών της κάθε ομάδας. Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων στις τρεις 
πρώτες συναντήσεις, ο κάθε βοηθός της ερευνήτριας, που βιντεοσκοπούσε την κάθε 
ομάδα, καθόταν μαζί τους και τους έκανε συγκεκριμένες ερωτήσεις, οι οποίες είχαν δοθεί 
σε γραπτή μορφή από την ερευνήτρια. Ταυτόχρονα, ο κάθε βοηθός βιντεοσκοπούσε την 
ομάδα του, ώστε να καταγραφούν τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις συνεντεύξεις για 
μεταγενέστερη ανάλυση από την ερευνήτρια. 

Η προσωπική συνέντευξη με τον εκπαιδευτικό της τάξης πραγματοποιήθηκε στις 30 
Μαΐου 2019 και η χρονική της διάρκεια ήταν 22 λεπτά της ώρας περίπου. Οι απαντήσεις 
του ηχογραφήθηκαν με τη χρήση κινητού τηλεφώνου, ενώ παράλληλα τηρήθηκε 
ερευνητικό πρωτόκολλο συνέντευξης από την ερευνήτρια για την πειστική, ακριβή και 
αξιόπιστη μεταφορά των λόγων του συμμετέχοντος εκπαιδευτικού (Robson, 2010). 

Ανάλυση 
Μετά την ολοκλήρωση των βιντεοσκοπήσεων των συναντήσεων και των συνεντεύξεων, 

τα ηχητικά δεδομένα οργανώθηκαν και αποθηκεύτηκαν για την ασφάλειά τους σε 



 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
567 

φακέλους αρχείων στον υπολογιστή ανά Συνάντηση της ερευνήτριας-εκπαιδεύτριας με 
τους μαθητές (1η Συνάντηση–Πιλοτική, 2η Συνάντηση–Κατευθυνόμενη Επίλυση 
Προβλήματος, 3η Συνάντηση–Ανοιχτή Επίλυση Προβλήματος 1, 4η Συνάντηση-Ανοιχτή 
Επίλυση Προβλήματος 2) και επιπλέον ανά ομάδα μαθητών (1η ομάδα, 2η ομάδα, 3η 
ομάδα, 4η ομάδα). Στη συνέχεια, ακολούθησε η διαδικασία μεταγραφής τους σε δεδομένα 
κειμένου και η επεξεργασία του υλικού αξιοποιήθηκε με την ερευνητική μέθοδο της 
ανάλυσης περιεχομένου (Creswell, 2011). Η διαδικασία ανάλυσης των ποιοτικών 
δεδομένων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια, σύμφωνα με τον Creswell (2011).  

Πίνακας 1. Στάδια ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων 

 

Αποτελέσματα 

Επιχειρήθηκε συσχέτιση των κυριότερων ευρημάτων που ανέδειξαν τα αποτελέσματα της 
ποιοτικής έρευνας με τα ερευνητικά ερωτήματα και το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας 
εργασίας. Με βάση τον ερευνητικό σκοπό, τα στοιχεία από δώδεκα μαθητές της Ε΄ 
δημοτικού - που παρατηρήθηκαν κατά τη διαδικασία ρομποτικών κατασκευών με τη 
δημιουργία τεσσάρων ομάδων - έναν εκπαιδευτικό της τάξης και τους προαναφερθέντες 
δώδεκα μαθητές, συμμετέχοντες σε συνέντευξη, συνδυάστηκαν προκειμένου να 
διερευνηθούν οι απόψεις τους αναφορικά με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 
(ΕΡ) υπό το πρίσμα της αξιοποίησής της στην ανάπτυξη επιστημονικών νοημάτων 
Μηχανικής στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής και δεξιοτήτων ΣΕΠ. Παρακάτω 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ανά ερευνητικό ερώτημα. 

Η χρήση υλικού ρομποτικής ως μέσο βελτίωσης της δεξιότητας Συνεργατικής Επίλυσης 
Προβλήματος σε μαθητές δημοτικού 

Στο ερώτημα αυτό ερευνήθηκε κατά πόσο η κάθε ομάδα έλυνε τα προβλήματα που 
προέκυπταν, αλλά και τη διαδικασία επίλυσής τους. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η ενεργή 
εμπλοκή και των τριών μαθητών στην κάθε ομάδα, η ύπαρξη ηγέτη και η συνεισφορά του 
στην ομαλή συνεργασία, το αν βοήθησε στην καλύτερη συνεργασία η καθοδήγηση ή όχι (με 
τα φύλλα εργασίας, τις σαφείς οδηγίες ή τα ανοιχτά προβλήματα) και κατά πόσο οι μαθητές 
επέλεγαν να λύσουν συνεργατικά ή ατομικά τα προβλήματα που τους δίνονταν ή που 
προέκυπταν.  

Όπως προέκυψε, όλοι οι μαθητές της 1ης και 4ης ομάδας, οι οποίες ήταν ομοιογενείς 
ομάδες, βελτίωσαν τη δεξιότητά τους ΣΕΠ μέσα από την ενασχόληση με τα ρομποτικά 
πακέτα LEGO WeDo 2.0. Σε μικρότερο βαθμό ορισμένοι μαθητές της 2ης και 3ης ομάδας (οι 
2Β, 2Γ, 3Β και 3Γ) καλλιέργησαν σε ένα αρχικό στάδιο τη δεξιότητα αυτή και οι μαθήτριες 
2Α και 3Α σύμφωνα με τα λεγόμενά τους στις συνεντεύξεις και μέσα από τις παρατηρήσεις 
των βίντεο φάνηκε ότι μένοντας σχεδόν αμέτοχες από το ομαδικό έργο ή δουλεύοντας μόνες 
τους, δεν ανέπτυξαν τη δεξιότητα ΣΕΠ, η οποία σύμφωνα με τη Σμυρναίου (2018), «η 
πρώιμη απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων συνεργασίας αποτελεί το θεμέλιο για την 
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ανάπτυξη υψηλότερων, περισσότερο πολύπλοκων δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 
προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας».  

Κατασκευή ρομποτικής διάταξης και αλγοριθμική σκέψη στην κατανόηση φυσικών 
εννοιών Μηχανικής από τους μαθητές 

Ο Papert (1993), υποστηρίζει ότι εάν οι ασκήσεις ρομποτικής χρησιμοποιηθούν 
κατάλληλα, έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν και να ενισχύσουν σημαντικά τη 
διδασκαλία. Το υλικό ρομποτικής στις τέσσερεις αυτές Συναντήσεις, το LEGO WeDo 2.0, 
χρησιμοποιήθηκε και για τη βοήθεια κατανόησης και εμπέδωσης εννοιών Μηχανικής, 
όπως της έννοιας της ταχύτητας, της μετάδοσης κίνησης και την Αρχή διατήρησης της 
ενέργειας κλπ. Τα ρομποτικά εκπαιδευτικά πακέτα παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές να 
σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν διαδραστικά αντικείμενα, χρησιμοποιώντας εργαλεία 
που είναι μηχανολογικά προσανατολισμένα, συμπεριλαμβανομένων των ταχυτήτων, των 
κινητήρων και των αισθητήρων, και να συμμετάσχουν ενεργά σε έρευνα με τη δημιουργία 
διασκεδαστικών εμπειριών (Bers & Portsmore, 2005; Eguchi, 2014b).  

Προέκυψε ότι το υλικό Ρομποτικής LEGO WeDo 2.0 βοήθησε τους περισσότερους 
μαθητές να κατανοήσουν έννοιες Μηχανικής σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας, ο οποίος 
σχετίζεται με τον βαθμό εμπλοκής του στις δραστηριότητες των Συναντήσεων. Δηλαδή, οι 
μαθητές που είχαν ενεργό ή και κυρίαρχο ρόλο στην ομάδα φάνηκε ότι κατανόησαν 
καλύτερα τις έννοιες Μηχανικής, όπως της ταχύτητας, τη μετάδοση κίνησης, τη μετατροπή 
μορφών ενέργειας. Συγκεκριμένα οι 3Β, 1Α, 1Β, 1Γ, 3Γ, 2Β, 2Γ, 4Β φάνηκε ότι 
κατανόησαν σε κάποιο βαθμό (με τη σειρά που αναφέρονται, με τους δύο πρώτους να 
κατανόησαν καλύτερα έννοιες και σχέσεις Μηχανικής). Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι οι 
υπόλοιποι τέσσερεις δήλωσαν ότι έμαθαν και Μαθηματικά μαζί με τα μαθήματα 
Ρομποτικής: 2Α: «Όχι, δηλαδή στα μαθηματικά το μήκος», 3Γ: «Ναι, με μαθηματικά», 3Α: 
«Ναι, μαθηματικά και ρομποτική συγκεκριμένα». Το μάθημα της Ρομποτικής ενθαρρύνει 
τις εξερευνήσεις ενός ευρέως φάσματος επιστημονικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένης της 
Φυσικής, της Επιστήμης των υπολογιστών, των Μαθηματικών, της Τεχνολογίας (Mosley & 
Kline, 2006). 

Η εμπειρία μαθητών Ε΄ δημοτικού αναφορικά με το υλικό ρομποτικής ή και με το υλικό 
LEGO στην ανάπτυξη επιστημονικών νοημάτων Μηχανικής και δεξιοτήτων ΣΕΠ 

Η κατανόηση εννοιών Μηχανικής δεν επηρεάστηκε μόνο από την προηγούμενη 
εμπειρία ενός μαθητή στο υλικό της Ρομποτικής. Ως απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη 
επιστημονικών νοημάτων Μηχανικής διαπιστώθηκε πως ήταν η εμπλοκή των μαθητών στις 
δραστηριότητες ρομποτικής. Συγκεκριμένα, βέβαια, στην παρούσα έρευνα όλοι οι έμπειροι 
μαθητές συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες των τεσσάρων Συναντήσεων και 
παρατηρήθηκε πως όλοι οι έμπειροι μαθητές είχαν μια μεγαλύτερη ευχέρεια να 
διατυπώσουν γενικούς κανόνες και σχέσεις που ανακάλυψαν και έμαθαν μέσα από την 
ενασχόληση με το υλικό ρομποτικής τόσο κατά τις Συναντήσεις όσο και πριν από αυτές. 
Συγκεκριμένα: 3Β: «Ότι αν είναι μεγάλος τροχός στον κινητήρα και μικρός στη ρόδα πάει 
πιο γρήγορα». 1Β: Κι εγώ αυτό θυμάμαι γιατί το μεγάλο (γρανάζι) έχει 16 (δοντάκια), ε, 24 
και το μικρό 8, άρα 3 στροφές του μικρού είναι μια μεγάλη (μία στροφή του μεγάλου 
γραναζιού) και 2Γ: «Η ταχύτητα παράγεται από τον κινητήρα, ο οποίος παίρνει ενέργεια 
από τις μπαταρίες του εγκεφάλου».  

Από την άλλη, αναφορικά με τους μη έμπειρους μαθητές οι 3Β και 4Β (οι δύο στους έξι) 
έδειξαν με τα λεγόμενά τους στις συνεντεύξεις τους ότι κατανόησαν το πότε ένα όχημα 
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είναι γρήγορο και πότε αργό, χωρίς βέβαια να διατυπώσουν κάποια πιο συγκεκριμένη 
διατύπωση ή κανόνα. Οι άλλοι τέσσερεις δε φάνηκε να αντιλήφθηκαν ιδιαίτερα τη 
μετάδοση κίνησης με γρανάζια ή λαστιχάκια. 

Όπως φάνηκε στην παρούσα έρευνα η προηγούμενη εμπειρία ή όχι των μαθητών 
σχετικά με το υλικό ρομποτικής ή το υλικό LEGO, από μόνη της δεν έπαιξε καμία 
σημασία. Αυτό που είχε καθοριστική σημασία ήταν η δομή της ομάδας, δηλαδή το αν είχε 
ομοιογενή σύσταση, αποτελούμενη από τρεις έμπειρους ή από τρεις μη έμπειρους μαθητές. 
Οι μαθητές στις ομοιογενείς ομάδες είχαν μια κοινή βάση και μπορούσαν να 
συνεννοούνται, γιατί υπήρχε ίδια ή πολύ παρόμοια κατανόηση του υλικού που δούλευαν, 
αλλά και συγκατάβαση σχετικά με τη δυσκολία ή μη ενός προβλήματος. Κάτι τέτοιο δε 
φάνηκε να συνέβη στις ανομοιογενείς ομάδες, αφού οι ιδέες των μη έμπειρων συνήθως 
απορρίπτονταν ή αδυνατούσαν να ακουστούν και η άγνοιά τους για το αντικείμενο 
προσπερνιόταν, αντί να εξηγηθούν οι ασάφειες από τους έμπειρους για να επέλθουν θετικά 
αποτελέσματα σε όλους. Οι έμπειροι αναλάμβαναν αυτοί αμέσως το έργο που δεν 
μπορούσε να φέρει εις πέρας ο μη έμπειρος κι έτσι αυτός έμενε αμέτοχος. 

Αντιλήψεις μαθητών δημοτικού αναφορικά με τον κλάδο ρομποτικής μετά το τέλος των 
συναντήσεών τους στο πλαίσιο εμπλοκής τους με τις δραστηριότητες του υλικού LEGO 
WeDo 2.0 

Παρόλο που το υλικό Ρομποτικής αξιοποιήθηκε ως μέσο για την ενίσχυση του γνωστικού 
αντικειμένου της Μηχανικής, κεφαλαίου της Φυσικής, παρατηρήθηκε από όλους τους 
μαθητές βελτίωση και στον κλάδο της Ρομποτικής, καθώς και δημιουργία ιδεών για τον 
τρόπο αξιοποίησής της στην καθημερινή μας ζωή. Η χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής 
πρόκειται για μια εναλλακτική προσέγγιση διδασκαλίας του προγραμματισμού, η οποία 
στηρίζεται στη χρήση φυσικών μηχανικών μοντέλων, με τα οποία οι μαθητές 
προσανατολίζονται ως πρώτο βήμα στην κατασκευή ενός ρομποτικού μηχανισμού και μετά 
από κατάλληλο σχεδιασμό και αρκετούς πειραματισμούς, οδηγούνται στην επίλυση 
πραγματικών προβλημάτων (Κυριακού & Φαχαντίδης, 2012).  

Από την παρατήρηση των βίντεο και από τα λεγόμενα των μαθητών φάνηκε ότι οι 
περισσότεροι μαθητές αφομοίωναν τη νέα γνώση Ρομποτικής και τη χρησιμοποιούσαν σε 
προβλήματα - δραστηριότητες των επόμενων Συναντήσεων με την ερευνήτρια - 
εκπαιδεύτρια. Επίσης, μέσα από τις δραστηριότητες των μαθητών με τα ρομπότ, 
αναπτύχθηκαν οι αντιλήψεις τους για τις συμπεριφορές και τα συστήματα των ρομπότ, 
βασισμένα σε κανόνες (Jung & Won, 2018). Η ασχολία τους με ρομποτικές δραστηριότητες, 
είχε σαν αποτέλεσμα να επεκτείνουν την ορολογία τους και να χρησιμοποιούν πιο 
πολύπλοκες δομές προτάσεων για να εξηγούν συμπεριφορές των ρομπότ ή να αναλύουν τις 
ιδέες τους. Η έρευνα έδειξε ότι οι συμμετέχοντες μαθητές ανέπτυξαν προηγμένες ικανότητες 
στη γνωστική ευελιξία για την διαδικασία προγραμματισμού των ρομπότ και την εφαρμογή 
μάθησης αφηρημένων κανόνων (Jung & Won, 2018). 

Συμπεράσματα 

Η παρούσα ερευνητική εργασία διερεύνησε τις απόψεις μαθητών της Ε΄ τάξης ιδιωτικού 
δημοτικού σχολείου της Πάτρας και του εκπαιδευτικού της τάξης αναφορικά με τη συμβολή 
της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (ΕΡ) υπό το πρίσμα της αξιοποίησής της στην πράξη στην 
ανάπτυξη επιστημονικών νοημάτων Μηχανικής στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής, 
καθώς και των δεξιοτήτων Συνεργατικής Επίλυσης Προβλημάτων από την εμπλοκή των 
συμμετεχόντων σε δραστηριότητες της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Από την προσεκτική 
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μελέτη των αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκαν μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα 
συμπεράσματα. Αν και λόγω του μικρού δείγματος δεν μπορούν να γενικευθούν, φαίνεται 
να συμφωνούν ότι η ΕΡ συνιστά εργαλείο µάθησης, καθώς η ενασχόληση µε 
προγραμματιζόμενες ρομποτικές κατασκευές αποτελεί διαθεματική δραστηριότητα που 
προωθεί αποτελεσματικά διδακτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του εποικοδομισμού.  

Η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας έγκειται στη μη ύπαρξη σημαντικού αριθμού 
ερευνών αναφορικά με την εισαγωγή της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στη σχολική τάξη και 
κατ’ επέκταση στο ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου ως 
διδακτικό εργαλείο για άλλα γνωστικά αντικείμενα και ως μέσο για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων. Λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την έλλειψη έρευνας αναφορικά με την 
ταυτόχρονη διερεύνηση των αντιλήψεων μαθητών και εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση 
εργαλείων κατασκευών ρομποτικής κατά τη μαθησιακή διεργασία, η παρούσα έρευνα θα 
συνεισφέρει, στο βαθμό που της αναλογεί, στην αύξηση των γνώσεων και στον εμπλουτισμό 
της βιβλιογραφίας. 

Από τα συμπεράσματα της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας αναδεικνύονται νέες 
κατευθύνσεις για μελλοντικές προεκτάσεις καθώς και προτάσεις αξιοποίησης για περαιτέρω 
έρευνα, ως μοχλού διερεύνησης περισσότερων πτυχών του υπό μελέτη θέματος. Με 
αφετηρία τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, ζήτημα προς διερεύνηση θα μπορούσε να 
αποτελέσει: η δυνατότητα κατάλληλης επιμόρφωσης μεγαλύτερου αριθμού εκπαιδευτικών 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια ή προγράμματα σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή της 
συνεργατικής επίλυσης προβλήματος στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, η διερεύνηση της 
αξιοποίησης των ρομποτικών εφαρμογών που μπορούν να αναζωογονήσουν την 
τεχνολογική εκπαίδευση σύμφωνα με το ενδιαφέρον των μαθητών, η προώθηση της 
επικοινωνίας και της συνεργατικής δικτύωσης, της ανταλλαγής εμπειριών, προϊόντων και 
τεχνογνωσίας μεταξύ των ερευνητών και των εκπαιδευτικών στην περαιτέρω ανάπτυξη της 
ρομποτικής κίνησης στην εκπαίδευση, οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό 
μελλοντικών επιμορφωτικών προγραμμάτων στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής με 
σκοπό την αξιοποίηση ρομποτικών τεχνολογιών ως εργαλεία υποστήριξης της 
δημιουργικότητας και των δεξιοτήτων μάθησης του 21ου αιώνα, η διερεύνηση του ρόλου 
των Σχολικών Συμβούλων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και των Π.Ε.Κ. και ΠΕΣΥΠ 
στη δυνατότητα διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων σε προγράμματα ρομποτικής 
στο πλαίσιο της ενδοϋπηρεσιακής και ενδοσχολικής επιμόρφωσης.  

Τέλος, για τους εκπαιδευτικούς, τα ευρήματα της παρούσας ερευνητικής μελέτης, 
μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για προβληματισμό και διερεύνηση αναφορικά με την 
υπάρχουσα γνώση και εφαρμογή των διδακτικών πρακτικών τους στην Εκπαιδευτική 
Ρομποτική, να μάθουν για νέες πρακτικές και παιδαγωγικά εργαλεία (Creswell, 2011), με 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του διδακτικού έργου τους. 
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Παράρτημα Πλάνα των τεσσάρων συναντήσεων 

Πλάνο 1ης Συνάντησης (Πιλοτική-Εξοικείωση με το υλικό) 
Ολιγόλεπτη συζήτηση για τα ρομπότ στη ζωή μας η κάθε βοηθός ερευνήτριας με την 
τριμελή ομάδας της σε μορφή αρχικής συνέντευξης. Συγκεκριμένα έγιναν οι ερωτήσεις: (1) 
Έχετε δει ποτέ ρομπότ; (2) Τι είδους ρομπότ γνωρίζετε; (3) Τι είδους δραστηριότητες 
μπορούν να εκτελέσουν τα ρομπότ; (4) Ποια εξαρτήματα μπορούν να περιλαμβάνουν τα 
ρομπότ; / από τι είναι φτιαγμένα; (5) Μπορούν τα ρομπότ να σκεφτούν κάτι; Ποια γλώσσα 
καταλαβαίνουν; (6) Υπάρχουν καλά ή κακά ρομπότ; Δίνεται έμφαση ότι σκοπός των 
ρομπότ είναι να βοηθάνε τον άνθρωπο. (Mayerové & Veselovská, 2014). (ΧΡΟΝΟΣ 10΄)  
 
Παρουσίαση των βασικών μερών του υλικού ρομποτικής Lego WeDo 2.0 από την 
ερευνήτρια-εκπαιδεύτρια στην ολομέλεια της ταξης. (ΧΡΟΝΟΣ 5΄)  
 
Εξοικείωση των μαθητών με το υλικό και το λογισμικό του για προγραμματισμό. Οι 
ομάδες φτιάχνουν κάποιο απλό ρομποτικό μοντέλο ακολουθώντας οδηγίες με ξεκάθαρα 
βήματα για τον σχηματισμό του. Οι οδηγίες αυτές βρίσκονται στο λογισμικό που συνοδεύει 
το πακέτο Lego WeDo 2.0 και μπορεί οποιοσδήποτε να το κατεβάσει δωρεάν από το 
ίντερνετ. Αφού ολοκληρώσουν την κατασκευή, καλούνται να το προγραμματίσουν μόνοι 
τους ώστε να κινηθεί. (ΧΡΟΝΟΣ 20΄) Η κάθε ομάδα στη συνέχεια παρουσιάζει στις άλλες 
ομάδες τι έφτιαξε και τι ενέργεια εκτελεί η κατασκευή της. (ΧΡΟΝΟΣ 10’)  
 
Εξοικείωση με το λογισμικό LDD (παρατηρείται αν αναπτύσσεται η επικοινωνιακή 
δεξιότητα, εμπνευσμένη από την Mayerové & Veselovská, 2014). Στην κάθε ομάδα ένας 
μαθητής θα πρέπει να βλέπει στον φορητό υπολογιστή ή το τάμπλετ το εικονικό σχέδιο που 
έχει σχεδιαστεί από την ερευνήτρια και (χωρίς να το βλέπουν οι άλλοι της ομάδας!) πρέπει 
προφορικά να τους κατευθύνει ώστε να το φτιάξουν με τα πραγματικά κομμάτια lego το 
σχέδιο που έχει μπροστά του. Κανόνας: να ονοματίζει ή να περιγράφει τα κομμάτια κι όχι 
να τα πιάνει ή να τα δείχνει. Τα σχέδια που έχουν δοθεί στις ομάδες είναι ένας διασωστικός 
μηχανισμός με σκοινί, σε δύο διαφορετικές εκδόσεις, δηλαδή με δύο διαφορετικές 
διατάξεις των γραναζιών ώστε ο ένας μηχανισμός να είναι πιο γρήγορος και ο άλλος πιο 
αργός. Στο τέλος παρουσιάζει η ερευνήτρια - εκπαιδεύτρια τις δύο διαφορετικές διατάξεις 
συζητάει και εξηγεί τη λειτουργία των γραναζιών, γιατί θα χρειαστεί η γνώση αυτή στις 
επόμενες συναντήσεις. (ΧΡΟΝΟΣ 30’)  
 
Συνέντευξη η κάθε βοηθός ερευνήτριας στην ομάδα της (ΧΡΟΝΟΣ 10’) 

Πλάνο 2ης Συνάντησης (Καθοδηγούμενη Επίλυση Προβλήματος - Guided Project) 
Τι κάνει ένα όχημα γρήγορο; Ποια χαρακτηριστικά; (η ερευνήτρια - εκπαιδεύτρια γράφει 
στον πίνακα ό,τι πουν οι μαθητές και τους λέει ότι θα ξαναγυρίσουν σε λίγο σε αυτό). 10΄ 
Παλιότερα τα οχήματα ήταν πολύ αργά και όσο πάει εξελίσσονται. Ας μελετήσουμε πώς 
μπορούμε να πετύχουμε πιο γρήγορα αυτοκίνητα. 
 
Κατασκευή οχήματος. Η κάθε ομάδα κατασκευάζει το δικό της διαφορετικό όχημα. Το 
κάθε όχημα έχει διαφορετικό μηχανισμό στην κίνησή του (γρανάζια, λαστιχάκια κλπ). Το 
κάθε μοντέλο είναι μισοφτιαγμένο στο Lego Digital Designer (LDD) και πρέπει η κάθε 
ομάδα να το ολοκληρώσει.  
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Πείραμα. Η κάθε ομάδα μελετάει τη μεταβολή που θα υπάρξει μετά από την αλλαγή που 
θα κάνει σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του οχήματός της.  
 
Καλείται η κάθε ομάδα να συμπληρώσει το φύλλο εργασίας της για τη διεκπεραίωση του 
πειράματος, το οποίο γίνεται στη μορφή Υπόθεση – Μέτρηση –Συμπέρασμα. Επίσης τα 
μέλη της κάθε ομάδας κανονίζουν πώς θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του πειράματός 
τους στην ολομέλεια της τάξης.  
 
Παρουσίαση πειραμάτων και συμπερασμάτων τους στην ολομέλεια. Η ερευνήτρια - 
εκπαιδεύτρια καταγράφει στον πίνακα ποιο χαρακτηριστικό έκανε το όχημα της κάθε 
ομάδας πιο γρήγορο.  
 
Συνέντευξη.  

Πλάνο 3ης Συνάντησης (Ανοιχτή Επίλυση Προβλήματος 1 – Game/Competition) 
Οι τέσσερεις ομάδες από την αρχή καλούνται να φτιάξουν το πιο γρήγορο όχημα (αυστηρή 
τήρηση χρόνου, ακόμα και σε μη ολοκλήρωση εργασίας).  
 
Αγώνας. Με την ίδια ταχύτητα και σε ίσο χρόνο μετριέται η απόσταση που θα διανύσουν 
τα οχήματα.  
 
Δεύτερη φάση κατασκευής (επιδιόρθωση). Αφού η κάθε ομάδα παρατηρήσει τα οχήματα 
των υπολοίπων και της νικήτριας, καλείται να διορθώσει το δικό της.  
 
Δεύτερος αγώνας οχημάτων.  
 
Τρίτη φάση επιδιόρθωσης.  
 
Τρίτος αγώνας αναμέτρησης.  

Πλάνο 4ης Συνάντησης (Ανοιχτή Επίλυση Προβλήματος 2 - Open Project) 
Τίθεται ένα πραγματικό πρόβλημα, ότι ο αριθμός των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων όλο 
και αυξάνεται δυστυχώς, και κυρίως αυτών με την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. 
Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στα γρήγορα οχήματα, ώστε να είναι και ασφαλή; Πώς να 
τα κάνουμε ανεξάρτητα από τη αντίδραση του οδηγού τους, τα οχήματά σας να σταματούν 
πάντα στο κόκκινο; Η μόνη καθοδήγηση που δίνεται από την ερευνήτρια - εκπαιδεύτρια 
είναι ότι το κόκκινο φανάρι θα μπορούσε να προσομοιαστεί με έναν κόκκινο τοίχο και το 
πράσινο φανάρι με μία πράσινη πύλη. Αυτό λόγω περιορισμός του υλικού, επειδή στο 
πακέτο LEGO WeDo 2.0 δεν υπάρχει αισθητήρας χρώματος, αλλά μόνο αισθητήρας 
κίνησης και κλίσης. Επίσης κολλήθηκε στον πίνακα μία καρτέλα που εξηγεί τι είναι η κάθε 
εντολή προγραμματισμού στο λογισμικό του WeDo 2.0. Στις ομάδες δίνεται χρόνος να 
λύσουν το πραγματικό ανοιχτό πρόβλημα και στη συνέχεια παρουσιάζουν τη δουλειά τους, 
δηλαδή αν σταματάει ή όχι το γρήγορο όχημα. 
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Σύνδεσμος βίντεο- QR CODE 
 
https://bit.ly/30QwJku 
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Εφαρμοσμένη παιδαγωγική παρέμβαση για τους  
17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Νηπιαγωγείο  

μέσα από διαδικασίες STEAM Εκπαίδευσης 
και εργαλείων web 2.0 

 
Τάλλου Κωνσταντίνα 
talntinaki@gmail.com 

Νηπιαγωγός ΠΕ60 
MSc «Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία», Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων 
MEd «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων», Διεθνές Πανεπιστήμιο Της 

Ελλάδος 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω στους 17 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω της εφαρμογής της διδακτικής μεθοδολογίας STEΑM 
στο Νηπιαγωγείο, με την παράλληλη χρήση επιδαπέδιων ρομποτικών συστημάτων και 
εργαλείων web 2.0. Βασίζεται στη Θεωρία της Δραστηριότητας και χρησιμοποιεί μια 
σύγχρονη και καινοτόμο διδακτική προσέγγιση με την οποία επιχειρείται ο 
μετασχηματισμός από το επίπεδο της παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας, στη 
διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η επίλυση προβλήματος και η 
ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση, ενώ απαιτήθηκε η δημιουργική εμπλοκή των μαθητών 
στην ανακάλυψη της λύσης. Σε όλη τη διάρκεια του έργου οι μαθητές ενεπλάκησαν σε 
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες διευκολύνοντας έτσι την επικοινωνία αλλά και τη 
συνεργατική ανακάλυψη και διαμοίραση της γνώσης, ιδιότητες που είναι απαραίτητες για 
την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Το πλαίσιο έρευνας ολοκληρώνεται με την αποτίμηση 
αλλά και τη διάχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τους ίδιους τους μαθητές. 

Λέξεις κλειδιά: 17 Στόχοι, αειφόρος εκπαίδευση, STEAM Εκπαίδευση, ενεργός πολιτειότητα 

Εισαγωγή 

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ESD), ως απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις, 
ενσωματώνει αρχές, αξίες και πρακτικές της αειφόρου ανάπτυξης σε κάθε πτυχή της 
εκπαίδευσης και εξοπλίζει τους μαθητές με τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που 
απαιτούνται για να συμβάλλουν σε ένα νέο κόσμο, δίκαιο, ειρηνικό, χωρίς αποκλεισμούς 
(Φλογαΐτη, 2013). 

Απώτερος στόχος και κυρίαρχο μέλημα της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης 
αποτελεί η εκπαίδευση STEAM, η αλληλεπίδραση με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, το 
«άνοιγμα» του σχολείου στην κοινωνία και η προσέγγιση μιας ποιοτικής και ουσιαστικής 
αειφόρου εκπαίδευσης, με ενιαίο και κατακόρυφο άξονα τη διερευνητική αξιοποίηση των 17 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης επικεντρωμένη στην καλλιέργεια παγκόσμιας 
περιβαλλοντικής συνείδησης και στην καλλιέργεια της ευρύτερης φιλοσοφίας της αειφόρου 
εκπαίδευσης, αλλά και στην προαγωγή εθνικών και διεθνών διασχολικών και ενδοσχολικών 
μορφών συνεργασίας.  
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Η εφαρμογή του προγράμματος στηρίζεται στη Θεωρία της Δραστηριότητας και 
εκτείνεται χρονικά από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2019-20 μέχρι και σήμερα, ενώ 
αναμένεται να διαρκέσει και κατά την παρούσα σχολική χρονιά, όπως αυτό προκύπτει από 
το έκδηλο ενδιαφέρον των μαθητών, στα πλαίσια, πλέον, του έργου R4C (Reflecting 4 
Change). Η ενασχόληση αυτή των μαθητών λειτουργεί ως επέκταση ανάλογων δράσεων που 
προηγήθηκαν τις προηγούμενες σχολικές χρονιές αποδεικνύοντας έμπρακτα τη 
βιωσιμότητά τους. 

Η μέχρι τώρα αποτίμηση του έργου, επιβεβαιώνει ότι η αξιοποίηση της εκπαίδευσης για 
τους 17 Στόχους παρέχει ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε ελκυστικές και 
παιγνιώδεις διαδικασίες που αφορούν άμεσα τα κέντρα ενδιαφέροντός τους και εμπλέκει τα 
νήπια στη μαθησιακή διαδικασία οδηγώντας αβίαστα σε μόνιμη γνώση. 

ΤΠΕ και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) υποστηρίζει σημαντικά όχι 
μόνο την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε 
ζητήματα περιβάλλοντος (Σταμούλης κ.ά. 2008). Η επίδραση των ΤΠΕ στην ΠΕ βοηθάει 
ιδιαίτερα στο να δραστηριοποιούνται οι μαθητές περισσότερο και να εμπλέκονται 
δημιουργικά και ενεργά κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, ενώ η χρήση των 
τεχνολογικών εργαλείων διευκολύνει και επεκτείνει τις δυνατότητες για εμπειρική έρευνα 
μέσα στην τάξη αλλά και στο πεδίο. Επιπλέον, οι ΤΠΕ βοηθούν στην κοινωνικοποίηση, στην 
ενεργοποίηση και στην εμπλοκή όλων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων µε 
ειδικές ικανότητες ή μαθησιακές δυσκολίες (Pool, 1997, όπ. αναφ. στον Εξάρχου, 2010). 

Πέρα από τη μάθηση οι ΤΠΕ διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό να τις αξιοποιήσει ως 
«γνωστικό και διερευνητικό εργαλείο (αλληλεπιδραστικά πολυμέσα, προσομοιώσεις, 
εκπαιδευτικά παιχνίδια), ως εποπτικό πόρο, ως εργαλείο επικοινωνίας (επικοινωνία µε 
διάφορους φορείς, με άλλα σχολεία, ψηφιακές βιβλιοθήκες), ως εργαλείο αναζήτησης 
πληροφοριών (on line βάσεις δεδομένων) και ως εργαλείο τεχνολογικού αλφαβητισμού» 
(Ταστσίδης κ.ά. 2010). Κατά τους Paas & Creech (2008), ο ρόλος των ΤΠΕ στην προώθηση 
της ΠΕ διαδραματίζεται µέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε σχετικό εκπαιδευτικό 
υλικό και µέσω της διεύρυνσης των τρόπων αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους 
εκπαιδευόμενους με σκοπό την οικοδόμηση της γνώσης και την επίτευξη των στόχων της 
ΠΕ.  

Πολλές από τις αλλαγές που πρεσβεύει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θα μπορούσαν να 
υλοποιηθούν ευκολότερα µε την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο μαθησιακό περιβάλλον, αφού ο 
καινοτόμος χαρακτήρας της πρώτης μπορεί να στηριχτεί στέρεα στο μοντέλο εκπαίδευσης 
που προωθούν οι ΤΠΕ και αφορά στην έμφαση στην εμπειρική γνώση (Κυνηγός, 2007 όπ. 
αναφ. στο Λιαράκου και Γαβριλάκης, 2009; ∆ασκολιά κ.ά., 2008 όπ. αναφ. στο Λιαράκου 
και Γαβριλάκης, 2009). Οι ΤΠΕ υποστηρίζουν ένα περιβάλλον βασισμένο στο πρόβλημα και 
προσανατολισμένο στη δράση, το οποίο παράλληλα, δίνει τις ευκαιρίες για αλληλεπίδραση 
και συνεργασία (Pass, 2008, όπ. αναφ. στο Λιαράκου και Γαβριλάκης, 2009).  

Τα διαδραστικά μέσα που έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός προσφέρουν ευκαιρίες 
για τη βελτίωση της μάθησης και την καλύτερη κατανόηση του θέματος. Η χρήση των ΤΠΕ 
προσφέρει νέες δυνατότητες για προώθηση αλλαγών στη μεθοδολογία της ΠΕ και 
διαμόρφωση νέων τρόπων διδασκαλίας (Paas & Creech, 2008). Κατά τον Stiles (2000), ο 
κύριος σκοπός της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι να αναπτύξει ένα νέο 
μαθησιακό περιβάλλον κατάλληλο για την εκπαίδευση των δεξιοτήτων της επικοινωνίας, 
της κριτικής σκέψης και της ατομικής και συλλογικής ευθύνης. 



Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | STE(A)M educators & education 

578 

Επιπλέον, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ένα ισχυρό μέσο 
υποστήριξης της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, όπως αναφέρει ο Μικρόπουλος 
(2006), ενώ κατά τον Κόμη κ. ά. (2007), ένα εκπαιδευτικό σενάριο με αξιοποίηση των ΤΠΕ, 
ευνοεί την ανάπτυξη ικανοτήτων (σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων) υψηλού επιπέδου από 
τους μαθητές, όπως την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, τη διεπιστημονική προσέγγιση της 
γνώσης, τη δυνατότητα μοντελοποίησης φαινομένων και καταστάσεων του πραγματικού 
κόσμου κλπ. 

Τα web 2.0 εργαλεία 

Οι απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου, η ιδιαιτερότητα της εποχής της ψηφιακής 
πληροφορίας και του διαδικτύου αλλά και ο γρήγορος ρυθμός των αλλαγών και της 
απαξίωσης των γνώσεων, διευρύνουν την αναγκαιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης 
ευέλικτων και σύγχρονων συστημάτων μάθησης που θα στοχεύουν στην καλλιέργεια νέων 
δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου από τους μαθητές, ώστε να μπορέσουν να προσεγγίσουν τα 
προβλήματα και να βρουν λύσεις αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα, τη συνεργατικότητα 
και την αφαιρετική σκέψη (Αναστασιάδης, 2006).  

Η φιλοσοφία των εφαρμογών web 2.0 προσφέρει τη δυνατότητα σχεδιασμού 
παιδαγωγικών προγραμμάτων, με τα οποία δημιουργούνται σημαντικές μαθησιακές 
ευκαιρίες (Mindel & Verma, 2006). Σύμφωνα με την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, τα 
εργαλεία αυτά διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, προσελκύουν το ενδιαφέρον 
των μαθητών και συμβάλλουν στην βελτίωση της μάθησης ανάμεσα στους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς αλλά και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μαθήματος. Κατά τον 
Wenger (1998), η συμμετοχή των μαθητών σε κοινότητες (κοινότητες πρακτικής όπως τις 
ονομάζει) αποτελεί βασικό παράγοντα μάθησης. 

Τα web 2.0 εργαλεία αξιοποιούνται παιδαγωγικά στη διδακτική πράξη, καθώς είναι μια 
σειρά εφαρμογών που επικεντρώνονται στον χρήστη και έχουν σκοπό να εξοικονομούν 
χρόνο και ενέργεια. Επιτρέπουν την ομαλή επικοινωνία και διευρύνουν τη γνώση σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Προσφέρουν στους μαθητές ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης για 
εκπαιδευτικά σενάρια και μπορούν να αμβλύνουν την αρνητική διαχείριση του διαδικτύου, 
να μειώσουν το ζήτημα της απομόνωσης των μαθητών και ταυτόχρονα να τους οδηγήσουν 
στην ενεργή συμμετοχή στην εκπαίδευση, δίνοντάς τους το αίσθημα ότι εργάζονται σε ένα 
φιλικό και ασφαλές περιβάλλον. Σε έρευνα του Ibnou Zohr University με δείγμα 66 μαθητές, 
φάνηκε ότι το 50% των μαθητών πιστεύει ότι το μάθημα γίνεται καλύτερο χρησιμοποιώντας 
εργαλεία web 2.0 σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και ταυτόχρονα το 
100% των μαθητών θεωρεί ότι η εκμάθηση της γλώσσας με τη χρήση αυτών των εργαλείων 
είναι πιο εύκολη (Mchichi & Afdel, 2012).  

Η μάθηση μέσω συνεργατικών εργαλείων προσφέρει αδιαμφισβήτητα μια εργονομία και 
ευελιξία για κίνητρο, δημιουργικότητα, αλλά και καινοτομία σε μικρές και μεγάλες ομάδες, 
καθώς βοηθά στη βελτίωση των προφορικών και γραπτών ικανοτήτων των παιδιών, 
ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις τους, αποτελώντας ένα οικονομικό, 
εύχρηστο και ελκυστικό περιβάλλον διαδικτυακής μάθησης (Mchichi & Afdel,2012).  

Με βάση μελέτη των Αναστασιάδη και Κωτσίδη (2013), η αξιοποίηση συνεργατικών 
εργαλείων web 2.0 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι περιορισμένη, καθώς 
επικεντρώνεται κυρίως στη χρήση blogs και wikis μέσω των οποίων οι μαθητές 
χρησιμοποιούν τα εργαλεία, σαν μέσο συνεργασίας και επικοινωνίας. Κατά την ίδια έρευνα 
φάνηκε ότι μέσω των εφαρμογών web 2.0 οι μαθητές καταφέρνουν να αναπτύξουν 
δεξιότητες αναζήτησης πληροφοριών και να καλλιεργούν τον συνεργατικό γραπτό λόγο, 
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όταν μετά την αναζήτηση των πληροφοριών προχωρούν στη συνεργατική γραφή μέσω των 
συγκεκριμένων εργαλείων. Τα ευρήματα της έρευνας συμφωνούν με αντίστοιχες έρευνες της 
διεθνούς βιβλιογραφίας, αφού το ποιοτικό χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων εργαλείων 
(δηλαδή ο εύκολος και άμεσος διαμοιρασμός περιεχομένου μεταξύ των χρηστών) βοηθά 
στην προώθηση του συνεργατικού πνεύματος μεταξύ των μαθητών (Reinhold, 2006).  

Κατά τον Σάτμαρη (2018) τα συνεργατικά συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης χωρίζονται 
στις εξής κατηγορίες: 

• Διαδικτυακά εργαλεία (chat tools, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συστήματα λήψης 
αποφάσεων, εργαλεία τηλεδιάσκεψης,wikis). 

• Oλοκληρωμένες πλατφόρμες, που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια εκπαίδευσης εξ 
αποστάσεως και που ενσωματώνουν εργαλεία CSCL (CENTRA, το FirstClass, το 
BSCW, WebCt, moodle). 

• Groupware-CSCW (Lotus Notes, το TeamFocus και το Teamware, Synergeia) 
• Εξειδικευμένα συστήματα συνεργατικής μάθησης (CSILE, Knowledge Forum, 

CoVis κ.ά.). 
Η χρήση τους είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς υπηρετούν τη φιλοσοφία του κοινωνικού 

εποικοδομητισμού, πάνω στην οποία στηρίζεται η συνεργατική μάθηση, είναι διαδικτυακά 
εργαλεία διαθέσιμα δωρεάν και το ένα συμπληρώνει το άλλο. Ο συνδυασμός τους 
υποστηρίζει την άποψη πως η μάθηση είναι προσωπική αλλά και κοινωνική υπόθεση. 

Η μεθοδολογία STEAM 

Ο όρος "εκπαίδευση STEΑM" αναφέρεται στη διδασκαλία και τη μάθηση στους τομείς της 
επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (Science, Technology, 
Engineering Art and Mathematics). Η δημιουργική εμπλοκή στην ανακάλυψη της λύσης 
είναι ο καλύτερος τρόπος ανακάλυψης της γνώσης. Μέσα από συνεργατικές δράσεις, 
πειράματα και χρήση ψηφιακών εργαλείων, ο μαθητής εμπλέκεται ενεργά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και γίνεται ερευνητής και παραγωγός της γνώσης. Γι’ αυτόν τον 
λόγο, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, γίνεται προσπάθεια ένταξης των επιστημών αυτών 
στην εκπαίδευση. 

Με το STEΑM επιχειρείται ο μετασχηματισμός από το επίπεδο της παραδοσιακής 
δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας στη διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο θα διαδραματίζει η 
επίλυση αυθεντικών προβλημάτων (problem solving) και η ανακαλυπτική-διερευνητική 
μάθηση. Το STEAM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενθαρρύνοντας τα 
παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με 
θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική, την τεχνολογία αλλά και τις τέχνες μέσα 
από μια Διεπιστημονική Προσέγγιση της γνώσης. 

Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές μεθόδους, 
εμπλέκουν ενεργά τον εκπαιδευόμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία και τον κάνουν έναν 
ερευνητή της γνώσης. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει και από απλός αναμεταδότης 
γνώσεων γίνεται συνοδοιπόρος, υποστηρικτής και καθοδηγητής του μαθητή  
(https://www.steamgreece.com/). 

Εφαρμογή Παρέμβασης – Διάχυση αποτελεσμάτων 

Η παρούσα παιδαγωγική παρέμβαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενεργής 
συμμετοχής του 7ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων σε διεθνή και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 
θεματικά δίκτυα, καθώς και σε διασχολικές συμπράξεις και αδελφοποιήσεις και 
συγκεκριμένα στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα των «Ανοιχτών Σχολείων» Open Schools for 
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Open Societies (OSOS) και στο διεθνές εκπαιδευτικό δίκτυο των Οικολογικών και Αειφόρων 
Σχολείων. 

Επικεντρώνεται στη διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση της Εκπαίδευσης για 
την Αειφορία με εφαρμογή εκπαιδευτικής έρευνας δράσης και έρευνας πεδίου, από μαθητές 
προσχολικής ηλικίας (Cohen et al, 2008). 

Στηριζόμενοι στη Θεωρία της Δραστηριότητας και την άποψη ότι η μάθηση είναι 
αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης, επιδιώκεται η επέκταση του μαθησιακού περιβάλλοντος έξω 
από τη σχολική τάξη (Maidou et al, 2020) και το «άνοιγμα» του σχολείου στην ευρύτερη 
κοινότητα, με την εφαρμογή τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μορφής διδασκαλίας, κατά την 
οποία το φυσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον αξιοποιείται ως πρωταρχική πηγή 
γνώσης (Plakitsi et al, 2013). Σε όλη τη διάρκεια του έργου οι μαθητές ενεπλάκησαν σε 
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες διευκολύνοντας έτσι την επικοινωνία αλλά και τη 
συνεργατική ανακάλυψη και διαμοίραση της γνώσης, ιδιότητες που είναι απαραίτητες για 
την ανάπτυξη της δημιουργικότητας (Cole, 2009). 

Κατά τη φάση του σχεδιασμού και της διεξαγωγής της εκπαιδευτικής παρέμβασης 
εφαρμόζονται έρευνα πεδίου και έρευνα δράσης, ενώ ως μεθοδολογικά εργαλεία 
αξιοποιούνται η κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση στη διδακτική των φυσικών επιστημών 
(Πλακίτση, 2018) και η STEAM Εκπαίδευση (νέες τεχνολογίες/εκπαιδευτική ρομποτική, 
μηχανική, τέχνες και μαθηματικά). Στην προσπάθεια αυτή, τους κεντρικούς άξονες 
εκδίπλωσης των δραστηριοτήτων αποτελούν εκπαιδευτικό υλικό από την πλατφόρμα του 
OSOS και εκπαιδευτικό υλικό του διεθνούς δικτύου «Οικολογικά Σχολεία».  

Επιπρόσθετα, το περιεχόμενο των οργανωμένων και αναδυόμενων εργασιών 
αλληλοδιαπλέκεται με όλες τις μαθησιακές περιοχές του Αναλυτικού Προγράμματος 
Σπουδών για το νηπιαγωγείο, οι οποίες αφορούν παράλληλα στην προσωπική, κοινωνική 
και ηθική ανάπτυξη των παιδιών, τη γλωσσική τους καλλιέργεια και τη φυσική αγωγή 
(ΔΕΕΠΣ, 2003). 

Στο εμπειρικό μέρος, συντάσσεται η Περιβαλλοντική Επιτροπή αποτελούμενη από 
εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και εκπροσώπους της Σχολικής Επιτροπής, 
πραγματοποιείται καταιγισμός ιδεών και κατατίθενται από τα μέλη της, μέσα από 
δημοκρατικές διαδικασίες, οι προτεινόμενες δραστηριότητες οι σχετικές με το θέμα. Στη 
συνέχεια συνδιαμορφώνεται η εννοιολογική χαρτογράφηση του θέματος με τη χρήση του 
ανοικτού τύπου υπολογιστικού περιβάλλοντος Kidspiration, ο παιδαγωγικός σχεδιασµός 
του οποίου βασίζεται στη θεωρία της οπτικής μάθησης και στη θεωρία του 
εποικοδομητισμού και σύμφωνα με το οποίο συνυπάρχει ο λόγος και η εικόνα που 
υποβοηθά τον ενεργητικό τρόπο μάθησης των νηπίων. Επειδή το λογισμικό αυτό είναι 
ιδιαίτερα εύχρηστο ακόμη και από παιδιά που δε γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή, 
αξιοποιείται τόσο στην αρχική-διαμορφωτική όσο και στην ενδιάμεση και τελική 
αξιολόγηση, προκειμένου να αποτιμηθούν οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκόμισαν οι 
μαθητές κατά τη διάρκεια του προγράμματος (Ράπτης & Ράπτη, 2002). 

Τα νήπια, με μασκότ τον Αειφορούλη και την Αειφορούλα (δυο κούκλες περσόνες που 
φτιάχτηκαν από γιαγιά και μαμά μαθητών, αγαπήθηκαν ιδιαίτερα και υιοθετήθηκαν ως 
ενεργό μέλος της ομάδας του σχολείου συμμετέχοντας καθημερινά στις αναδυόμενες και 
οργανωμένες δραστηριότητες όλων των γνωστικών περιοχών του Αναλυτικού 
Προγράμματος Σπουδών του Νηπιαγωγείου), γίνονται Πρεσβευτές των 17 Στόχων και 
διαδίδουν μέσω του προγράμματος τις ιδέες και γνώσεις τους, αξιοποιώντας τις νέες 
τεχνολογίες και δημιουργώντας μια ιστοσελίδα με το παραγόμενο υλικό και με 
προτεινόμενες δραστηριότητες σχετικά με τους 17 Στόχους, την οποία θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο ή φορέας 
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(https://17stoxoi.blogspot.com/p/4.html?m=0). Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα μπορείτε 
αναλυτικά να δείτε όλες τις δράσεις και δραστηριότητες του έργου με τους στόχους, τη 
μεθοδολογία και το περιεχόμενο καθεμιάς. 

Στο πλαίσιο της μελέτης πεδίου τα παιδιά γνωρίζουν με βιωματικές δράσεις τα 
«τοπόσημα» της περιοχής (ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, 2019) και δημιουργούν 
το δικό τους περιβαλλοντικό μονοπάτι, έχοντας ως αφετηρία της διαδρομής το σχολείο και 
τελικό προορισμό το Κάστρο της πόλης και το Ιτς Καλέ. Στη συνέχεια παρατηρούν μέσω του 
Google Earth την εικονική αναπαράστασή τους και χαράσσουν ηλεκτρονικά τη διαδρομή. 
Στο σημείο αυτό καταθέτουν πρόταση στην Επιτροπή Συμμετοχικού Προϋπολογισμού του 
Δήμου Ιωαννιτών για τη δημιουργία κεντρικού πολιτιστικού μονοπατιού στηριζόμενου στις 
νέες τεχνολογίες, για την τουριστική προώθηση και προβολή των ιστορικών μνημείων της 
πόλης μας. Η πρόταση υπερψηφίζεται και είμαστε σε αναμονή της υλοποίησής της, λόγω 
στασιμότητας των έργων από την εμφάνιση της πανδημίας του 2020.  

Τα νήπια συνεργάζονται με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και συμμετέχουν στο 2ο Φεστιβάλ Επιστήμης και Αειφορίας παρουσιάζοντας 
θεατρικό δρώμενο σχετικό με τους 17 Στόχους, το οποίο γράφουν, σκηνοθετούν και 
επιμελούνται μουσικά τα ίδια. Οι γνώσεις που αποκομίζουν αποτυπώνονται στη μορφή 
αυτοσχέδιου χάρτη ο οποίος μετατρέπεται σε επιτραπέζιο παιχνίδι, αλλά και σε 
τρισδιάστατη μακέτα απεικόνισης της βιώσιμης πόλης στην οποία επιθυμούν να ζουν, με 
αξιοποίηση άχρηστων υλικών και την οποία χρησιμοποιούν ως εκπαιδευτικό εργαλείο για 
τον προγραμματισμό επιδαπέδιων ρομποτικών συστημάτων (Beebot και Kids First Coding 
and Robotics). Έτσι, έρχονται σε επαφή με τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης (computational 
thinking) και δημιουργούν τον πρώτο τους αλγόριθμο, αποκτώντας ταυτόχρονα δεξιότητες 
συνεργασίας και καλλιτεχνικής έκφρασης  (https://wrohellas.gr/). Η μακέτα 
παρουσιάζεται από τους ίδιους τους μαθητές στον πανελλήνιο διαγωνισμό Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής «Χορεύοντας την Άνοιξη» (Ιούνιος 2020) και στο πανελλήνιο συνέδριο Φυσικών 
Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(Νοέμβριος 2020). Το τραγούδι το σχετικό με την κλιματική αλλαγή, που δημιούργησαν και 
τραγούδησαν μπροστά σε όλους, κέρδισε τις εντυπώσεις και τους έχρισε πρωταγωνιστές της 
ημέρας. 

Προστιθέμενη αξία της δράσης αποτελεί η πρώιμη καλλιέργεια της ενεργού 
πολιτειότητας των μικρών μαθητών (https://noiazomaikaidrw.gr/), οι οποίοι τηρούν 
απαρέγκλιτα τον «οικοκώδικά» τους, αλλά και μεταδίδουν τα μηνύματά τους στο τοπικό 
και ευρύτερο περιβάλλον, επηρεάζοντάς το θετικά με δράσεις ανακύκλωσης, εθελοντικών 
καθαρισμών κ.λ.π. Επιπλέον, λειτουργεί μέσα στο σχολείο η «Λέσχη Πρεσβευτών των 17 
Στόχων», όπου οι μαθητές ενημερώνουν για τους 17 Στόχους τους υπόλοιπους 
εκπαιδευτικούς και μαθητές του σχολείου, αλλά και τους γονείς και τους επισκέπτες-μαθητές 
από σχολεία της περιοχής.  

Σημαντική στιγμή του προγράμματος αποτελεί η παρουσίαση των 17 Στόχων από τα ίδια 
τα νήπια στο Φεστιβάλ του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου, αλλά και σε ραδιοφωνική 
εκπομπή της ΕΡΤ Ιωαννίνων, μεταφέροντας μηνύματα συνεργασίας και ελπίδας. 

Το πλαίσιο έρευνας ολοκληρώνεται με τη διαδικασία αποτίμησης και τη συλλογή 
ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, μέσα από εικονικά ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης 
των παιδιών, μέσα από συνεντεύξεις των γονέων, αλλά και μέσα από το πλούσιο 
παραγόμενο υλικό (φωτογραφίες, βιντεοσκοπήσεις, ηχογραφήσεις, προσωπικό portfolio των 
νηπίων και ομαδικό portfolio του έργου, ψηφιακά βιβλία και διαδραστικές αφίσες, 
ιστοσελίδα του έργου κλπ).  
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Ως επιστέγασμα και ηθική επιβράβευση των προσπαθειών των μαθητών, ακολουθεί η 
απονομή των Βραβείων επιτυχημένης συμμετοχής από το διεθνές περιβαλλοντικό δίκτυο 
Eco Schools αλλά και από το εθνικό δίκτυο «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο» και η απονομή της 
Πράσινης Σημαίας των Οικολογικών Σχολείων και της Σημαίας της Αειφορίας, από τους 
Φορείς που συντονίζουν τα συγκεκριμένα προγράμματα. Επιπλέον, το έργο επιβραβεύεται 
από την Εθνική και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή eTwinning με Εθνική eTwinning Quality 
Label και με European eTwinning Quality Label αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, διακρίνεται στον 
πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό BRAVO SCHOOLS 2020 σαν η καλύτερη εκπαιδευτική 
προσέγγιση στην κατηγορία «Συνεργασία για τους Στόχους» και κερδίζει το GOLD 
ΒΡΑΒΕΙΟ στα Education Leaders Awards στην κατηγορία Ψηφιακή Εκπαίδευση και 
Εκπαίδευση STEM. 

Τέλος, το έργο επιλέγεται μέσα στις 3 καλύτερες προτάσεις στην Ελλάδα για δράσεις 
σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος "Βιώσιμη 
Ευρώπη για Όλους" και λαμβάνει χρηματοδότηση για τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην 
τοπική και ευρύτερη κοινότητα (http://hellenicplatform.org/makeeuropesustainableforall/). 

Αποτίμηση  

Μελετώντας την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης εφαρμοσμένης αειφορικής 
παρέμβασης στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής, η ενεργός συμμετοχή των μαθητών, των 
εκπαιδευτικών και της ευρύτερης κοινότητας, καθώς και το πλούσιο παραγόμενο υλικό 
επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της διάδοσης των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 
μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της εκπαίδευσης STEAM.  

Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι στο πλαίσιο κατανόησης και διάδοσης των στόχων της 
αειφόρου εκπαίδευσης καλλιεργούνται η ενεργός πολιτειότητα, η κοινωνική 
αλληλεπίδραση, η δυνατότητα καλύτερης εκμάθησης σε παιδιά με διαφορετικά στυλ 
μάθησης, ώστε να αποκτήσουν περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία, αλλά 
και αισθήματα αλληλεγγύης και υπευθυνότητας τόσο στους μαθητές όσο και στους 
εκπαιδευτικούς και το ευρύτερο περιβάλλον.  

Επιπλέον, καταδεικνύεται ότι η αβίαστη εμπλοκή και η ενεργή συμμετοχή των μαθητών 
στη μαθησιακή διαδικασία μέσα από παιγνιώδεις και ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, οδηγεί σε μόνιμη γνώση και κριτική σκέψη τον μαθητή-
αυριανό παγκόσμιο πολίτη.  

Υποστηρίζουμε την αξιοποίηση των συμπερασμάτων της εφαρμοσμένης εκπαιδευτικής 
παρέμβασης και σε μαθητές μεγαλύτερης σχολικής ηλικίας, μετά από την κατάλληλη 
προσαρμογή του σχεδίου δράσης, με βάση τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών τους. 

Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των 
μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στην Αειφορία, στους 17 Στόχους, στην 
αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής, των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής, των τεχνών και των μαθηματικών (STEAM Εκπαίδευση), αλλά και τη 
συμπερίληψή τους στα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων. 
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Περίληψη 

Με το πέρασμα στη ψηφιακή εποχή και την τεράστια εξέλιξη στους μικροεπεξεργαστές, πολλοί 
καλλιτέχνες στράφηκαν στην ηλεκτρονική μουσική. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια ανοιχτή 
πλατφόρμα (διάταξη) μουσικής δημιουργίας μέσω διεπαφών (αισθητήρων). Εκμεταλλεύεται την αρχή 
λειτουργίας των αισθητήρων να ανιχνεύουν τη μεταβολή ενός φυσικού μεγέθους. Το εξερχόμενο σήμα, 
μέσω ενός μικροελεγκτή, δημιουργεί και αναπαράγει πληθώρα μουσικών αρθρώσεων σαν ένας 
ελεγκτής MIDI κωδικοποιώντας ακουστικά την πληροφορία. Ακολουθώντας αντίστροφη πορεία, από 
το αποτέλεσμα της μουσικής σύνθεσης μελετάται το αίτιο που τη δημιούργησε, εξάγεται η σχέση που το 
διέπει και αναλύεται η θεωρητική ερμηνεία του φυσικού μεγέθους που ανίχνευσε ο αισθητήρας. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αισθητήρες τόσο από το τεράστιο φάσμα των ήδη υπαρχόντων όσο και 
να δημιουργηθούν νέοι, από τον εκπαιδευτικό ή μαθητές, με αρχή λειτουργίας του ενδιαφέροντος τους. 
Συνεπώς, η διαδραστική πλατφόρμα μουσικής δημιουργίας μέσω αισθητήρων που υλοποιήθηκε, θα 
μπορούσε να καταστεί ένα διδακτικό εργαλείο που συνδυάζει τη βιωματική εκμάθηση και τη 
ψυχαγωγία.  

Λέξεις κλειδιά: αισθητήρας, πείραμα, Arduino, ελεγκτής, MIDI 

Εισαγωγή 

Το πείραμα, ως παγκόσμια γλώσσα, στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών είναι 
θεμελιακό στοιχείο της επιστήμης και αποτελεί μία από τις βασικές διαδικασίες της 
επιστημονικής μεθόδου, όπως για παράδειγμα είναι η παρατήρηση, η ταξινόμηση, η 
μέτρηση, η υπόθεση, η πρόβλεψη, η εξαγωγή συμπερασμάτων κ.α. (NGSS Lead States, 2013) 
Η εισαγωγή του πειράματος εμφανίζεται στα σχολικά βιβλία και στα σχολεία της Ελλάδας 
στα τέλη του 18ου αιώνα μεταφερόμενη από την Ευρώπη. Μπορεί να θεωρηθεί, ότι αποτελεί 
το καταλληλότερο διδακτικό εργαλείο των φυσικών επιστημών καθώς συμβάλλει ευνοϊκά 
στην κατάκτηση της γνώσης με τη δημιουργία ατμόσφαιρας ενεργητικής μάθησης. 
(Πανουκλιά, 2015). Ο Βacon F. στο βιβλίο του Νovum Organum (1620) υποστήριζε, ότι την 
κατάλληλη γνώση την αποκτά κανείς όχι με την παθητική θέαση, αλλά με τον ενεργητικό 
πειραματισμό. Μέσω αυτού προσεγγίζονται βασικοί διδακτικοί σκοποί (Johnson, 1996) 
προκειμένου να παρουσιάσουν και να εποπτικοποιήσουν στους μαθητές, νόμους και αρχές 
της φυσικής και ιδιαίτερα όταν η κατανόηση των αντίστοιχων και πολλές φορές 
αφηρημένων εννοιών απαιτεί από το μαθητή να υπερβεί νοητικά την καθημερινή του 
εμπειρία. Με την εργαστηριακή διδασκαλία κάποιος μαθαίνει: ευκολότερα, γρηγορότερα, 
βαθύτερα με τρόπο απλό.  
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Εκτός από τους γνωστικούς στόχους που μπορεί να καλύψει η πειραματική διδασκαλία 
μπορεί να συμβάλει: στη νοητική ανάπτυξη, τη δημιουργία θετικής στάσης προς την 
τεχνολογία και την έρευνα γενικότερα, στην απόκτηση δεξιοτήτων για τη χρησιμοποίησή 
τους σε πρακτικές εφαρμογές καθώς και στην κατανόηση της σημασίας των Φυσικών 
Επιστημών και της Τεχνολογίας για τη ζωή του ανθρώπου και το περιβάλλον του. 
(Κουμαράς, 1998; 2002). Ο μαθητής μέσα από το πείραμα καλείται να παρατηρήσει, να 
διατυπώσει μια υπόθεση, να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα και να ελέγξει την ισχύ του, να 
ερμηνεύσει, να γενικεύσει, κ.α.. Καλείται να δει, για παράδειγμα, ότι σ ’ένα πείραμα για να 
καταλήξουμε σε συμπέρασμα, όταν αυτό εξαρτάται από περισσότερους του ενός 
παράγοντες, μεταβάλουμε μόνο τον έναν κάθε φορά κρατώντας τους άλλους σταθερούς 
(μεταβλητές και σταθερές) και μπορεί να προχωρήσει και στο νέο σχεδιασμό αντίστοιχου 
πειράματος. (Πατσαδάκης, 2014). Έτσι η διδασκαλία με τη χρήση των πειραμάτων συμβάλει 
στην νοητική ανάπτυξη των μαθητών και στην εποικοδομητική εκμάθηση της επιστημονικής 
μεθοδολογίας. Επιπλέον, η χρήση των πειραμάτων στη σχολική τάξη απαιτεί από τους 
μαθητές να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, να αναπτύσσουν την κριτική και 
επιστημονική τους σκέψη, να κάνουν υποθέσεις, να βγάζουν συμπεράσματα και να 
ανταλλάσσουν τις απόψεις τους με τους συμμαθητές τους καλλιεργώντας και 
αναπτύσσοντάς τους κοινωνικές δεξιότητες και πνεύμα συνεργασίας. (Παπαζήση, 2013). 
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν επιδιώξεις της σύγχρονης διδασκαλίας των 
Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας. «Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε μια νέα γενιά 
επιστημών και μηχανικών εάν δεν αφήσουμε τους νέους σπουδαστές να αποκτήσουν οικειότητα και 
ιδιοκτησία των δικών τους επιστημονικών και μηχανικών εξερευνήσεων, εάν εμείς δεν τους αφήσουμε 
να απολαύσουν τον κύκλο της σχεδίασης και της παραγωγής, και εάν εμείς δεν τους αφήσουμε να 
εφαρμόσουν τη δημιουργικότητά τους μέσα σε ένα φιλικό τεχνολογικό περιβάλλον» (Banzi, 2011). Τα 
παραπάνω ασπάζονται και οι φορείς κατάρτισης και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οι οποίοι δίνουν έμφαση στη χρήση, στα σχολεία, διδακτικών τεχνικών με βάση την έρευνα 
και την επίλυση προβλημάτων, θεωρώντας ότι οι ικανότητες και οι μαθησιακές συνήθειες 
που αποκτώνται στο σχολείο έχουν ουσιαστική σημασία για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων 
για νέες θέσεις εργασίας στα επόμενα στάδια της ζωής (COMMISSION OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES, 2008). Σύμφωνη με τη θέση αυτή είναι και η Ελληνική Πολιτεία, η οποία 
θεωρεί ότι μια τέτοια φιλοσοφία είναι συμβατή με τους εκπαιδευτικούς στόχους. Μάλιστα σε 
έκθεση του Υπουργείου Παιδείας για το νέο σχολείο υπάρχει αναλυτική αναφορά στο στόχο 
«μικρός ερευνητής» (Νέο Σχολείο, 2010). Καταλήγοντας, έρευνες στην διδακτική των 
επιστημών συγκλίνουν στο συμπέρασμα, ότι η διδασκαλία με πειράματα συμβάλλει 
αποτελεσματικά στην προσέγγιση των διδακτικών στόχων, που αφορούν στην κατανόηση 
νόμων και  εννοιών διαμέσου μιας αλληλεπίδρασης μεταξύ της δραστηριότητας και της 
σκέψης των εκπαιδευόμενων 

Από τη δεκαετία του 60 που άρχισαν οι επαναστατικές αλλαγές στην εκπαίδευση των 
φυσικών επιστημών, με την ανάπτυξη της διδακτικής, το πείραμα κατέλαβε κυρίαρχη θέση 
στη διδασκαλία, την οποία και διατηρεί ακόμα. Σήμερα η ανακαλυπτική προσέγγιση των 
φυσικών φαινομένων και η οικοδόμηση των εννοιών βασίζονται στην ένταξη του 
πειράματος στη διδακτική πράξη, με στοιχεία που προέρχονται: από τη χρήση κατάλληλου 
εκπαιδευτικού λογισμικού και από τη χρησιμοποίηση του υπολογιστή ως εργαλείου στην 
πειραματική διδασκαλία με τη χρήση αισθητήρων.. Η αναπαράσταση (ο τρόπος με τον 
οποίο κωδικοποιούνται νοητικά οι πληροφορίες) της πληροφορίας στον εγκέφαλο, μέσω 
νοητικών ειδώλων, τα οποία ανακαλούμε όταν σκεφτόμαστε, αποτελεί βασικό στόχο κάθε 
διδακτικής μεθοδολογίας . Σήμερα με τη χρήση Η/Υ και των τεχνολογιών πληροφόρησης 
πετυχαίνετε ευκολότερα: η οπτικοποίησης φυσικών φαινομένων με τη δυνατότητα 
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αλληλεπίδρασης (διάδρασης) από το χρήστη, μέσω της αλλαγής τιμών μεταβλητών, ή 
αλλαγής παραμέτρων καθώς και η προσομοίωση φυσικών φαινομένων (που δεν μπορούμε 
να έχουμε άμεση εποπτεία λόγω ταχύτητας εξέλιξης ή μικρών διαστάσεων, σύνθεση 
μικρόκοσμου-μακρόκοσμου, αφηρημένων φυσικών εννοιών. κ.α.) με προγράμματα που 
αναπαράγουν τα φυσικά φαινόμενα, βάση των φυσικών νόμων που τα διέπουν και της 
σύνδεσης του Η/Υ με πειραματικές διατάξεις με τη χρήση αισθητήρων. (Καμπούρης & 
Παπαμιχάλης, 2007) 

Σε πολλές περιπτώσεις οι ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούνται για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο (δηλαδή την καθοδήγηση) φυσικών, χημικών, μηχανικών 
και γενικότερα τεχνολογικών διαδικασιών, από το αυτόματο άναμμά ενός λαμπτήρα όταν 
νυχτώνει μέχρι την αυτόματη ανάμιξη και επεξεργασία χημικών ουσιών σε ένα εργοστάσιο. 
Αυτό είναι και η ουσία της έννοιας του αυτοματισμού, η καθοδήγηση συστημάτων από 
ηλεκτρονικά συστήματα χωρίς την απαίτηση ανθρώπινης παρέμβασης. Η πορεία μίας 
διαδικασίας μπορεί να γίνει γνωστή από κάποιο φυσικό μέγεθος που σχετίζεται µε το 
αποτέλεσμα της. (Μπουλταδάκης, 2002). Για παράδειγμα, μπορούμε να παρακολουθήσουμε 
τη διαδικασία θέρμανσης ενός προϊόντος μετρώντας τη θερμοκρασία του. 

Οι μετρήσεις των φυσικών μεγεθών γίνονται µε τη βοήθεια αισθητήρων ή αλλιώς 
αισθητηρίων (sensors). Αυτά είναι διατάξεις που διαθέτουν κάποια κατάλληλη ιδιότητα, με 
την οποία τα φυσικά χαρακτηριστικά τους μεταβάλλονται ως συνάρτηση της μεταβολής που 
υφίσταται το μετρούμενο φυσικό μέγεθος. Έτσι η μέτρηση της ιδιότητας του αισθητήρα 
επιτρέπει τον άμεσο ποσοτικό υπολογισμό της τιμής του φυσικού μεγέθους. Η μελέτη και 
εφαρμογή των αισθητήρων στην πράξη αποτελεί αντικείμενο της Οργανολογίας 
(Instrumentation) αφού πλέον αποτελούν όργανα μέτρησης φυσικών μεγεθών. 

Κατά συνέπεια, οι συσκευές εκείνες η οποίες λαμβάνουν ερεθίσματα (stimulus) από το 
περιβάλλον, δηλαδή μετρούν μια φυσική ποσότητα (μέγεθος), παρακολουθούν τη μεταβολή 
της και τη μετατρέπουν σε ένα μετρούμενο μέγεθος (σήμα) που μπορεί να το διαβάσει ένας 
παρατηρητής, ονομάζονται αισθητήρες. Ο ορισμός αυτός για τους αισθητήρες είναι πολύ 
ευρύς. Τυπικά οι σύγχρονοι αισθητήρες νοούνται ως οι συσκευές που δέχονται ένα ερέθισμα 
και αποκρίνονται σε αυτό με ένα ηλεκτρικό σήμα. Κατά τη λειτουργία του δηλαδή ο 
αισθητήρες μετατρέπει ένα φυσικό μέγεθος εισόδου σε ένα σήμα (συνήθως σε τάση (Volt) ή 
ένταση (Amper) ηλεκτρικού ρεύματος) συμβατό με τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. 
Η σημασία των αισθητήρων για τον άνθρωπο είναι αυτονόητη. Οι πρώτοι αισθητήρες 
εμφανίζονται μαζί με τα έμβια όντα και αποτελούν όργανα τους, μάτι, αφτί, κ.α. Αργότερα  
ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι χρειάζεται όργανα μέτρησης για να λύσει καθημερινά 
πρακτικά του προβλήματα. Η συνεχής επιθυμία του να γνωρίσει τη Φύση δημιουργούν την 
ανάγκη μέτρησης περισσότερων φυσικών μεγεθών. Οι πρώτοι αισθητήρες και τα πρώτα 
όργανα μέτρησης είναι μηχανικά. Η ανάπτυξη αρχικά του ηλεκτρισμού και στην συνέχεια 
των ημιαγωγών είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία νέων αισθητήρων αρχικά ηλεκτρικών 
και έπειτα ημιαγωγών και ψηφιακών. (Αργυρίου, 2004). Υπάρχει ήδη πολύ μεγάλος αριθμός 
διαθέσιμων αισθητήρων με τεράστιο φάσμα δυνατοτήτων και η κατηγοριοποίησης τους 
γίνεται με διάφορους τρόπους. Ένας  αφορά το τι μπορεί να μετρήσει ένας αισθητήρας με 
πιο σημαντική διάκριση αυτή μεταξύ των φυσικών και χημικών αισθητήρων. Οι φυσικοί 
αισθητήρες ελέγχουν φυσικά μεγέθη όπως θέση, μάζα, ρεύμα, χρόνο και σχετικά τους μεγέθη 
ενώ οι χημικοί ελέγχουν την παρουσία διαφορετικών αερίων σε συγκεκριμένη ατμόσφαιρα. 
Άλλος τρόπος σχετίζεται με τα υλικά στις φυσικές ιδιότητες των οποίων βασίζεται η 
λειτουργία του αισθητήρα, με κύριες κατηγορίες τους αισθητήρες με αγώγιμα, ημιαγώγιμα, 
διηλεκτρικά, μαγνητικά και υπεραγώγιμα υλικά, κ.α. Η χρήση τους σε πειραματικές 
διατάξεις ικανοποιεί την αναγκαιώτητα ανανέωσης και εμπλουτισμού των μεθόδων και των 
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εργαλείων διδασκαλίας στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και ειδικότερα στη διδασκαλία 
των Φυσικών Επιστημών, προκειμένου οι μαθητές να διασαφηνίζουν, να κατανοούν 
καλύτερα τις έννοιες και τα φαινόμενα και να τα προσεγγίζουν καλλιεργώντας τη 
δημιουργική και κριτική σκέψη. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια ανοιχτή πλατφόρμα (διάταξη) μουσικής 
δημιουργίας μέσω διεπαφών (αισθητήρων). Εκμεταλλεύεται τη φυσική αρχή λειτουργίας 
των αισθητήρων να ανιχνεύουν και να παρακολουθούν την μεταβολή ενός φυσικού 
μεγέθους. Το μετρήσιμο σήμα που παράγουν στην έξοδο τους, μέσω ενός μικροελεγκτή, 
δημιουργεί και αναπαράγει πληθώρα μουσικών αρθρώσεων (νότες) σαν ένας πραγματικός 
ελεγκτής MIDI. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ακουστικοποιήση  του φυσικού 
μεγέθους που ανιχνεύει ο αισθητήρας ως ερέθισμα, καθώς και της μεταβολής που υφίσταται 
με την αλλαγή των παραμέτρων και παραγόντων που το επηρεάζουν. Ακολουθώντας την 
αντίστροφη πορεία, από το αποτέλεσμα της μουσικής σύνθεσης εντοπίζεται και μελετάται το 
αίτιο που τη δημιούργησε κατά συνέπεια το φυσικό μέγεθος που ανίχνευσε ο συγκεκριμένος 
αισθητήρας. Δίνεται η δυνατότητα αλληλεπίδρασης (διάδρασης) από το χρήστη μέσω 
αλλαγής τιμών μεταβλητών, ή αλλαγής παραμέτρων. Παρατηρείται η μεταβολή που 
υφίσταται από αυτούς καθώς και η σχέση εξάρτησής τους. Εξάγονται οι νόμοι και οι τύποι 
στους οποίους υπακούει και κατανοείται η θεωρητική αρχή που διέπει το συγκεκριμένο 
φυσικό μέγεθος. Πρόκειται λοιπόν για μια ολοκληρωμένη πειραματική μελέτη μιας φυσικής 
ποσότητας ή έννοιας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αισθητήρες τόσο από το τεράστιο 
φάσμα των ήδη υπαρχόντων στην αγορά όσο και να δημιουργηθούν νέοι από τον 
εκπαιδευτικό ή τους μαθητές, με συγκεκριμένες φυσικές αρχές λειτουργίας ώστε να 
ανιχνεύουν και να παρακολουθούν της φυσικές ποσότητες του ενδιαφέροντος τους. Μέσω 
ανοιχτού κώδικα και midi πρωτόκολλου, δίνεται η ελευθερία δημιουργίας και 
αναπαραγωγής ήχων από κάθε μουσικό όργανο καθώς και σύνολο ήχων π.χ. ρυθμικά, 
virtual,  ηχοτοπία, κ.α. Συνεπώς, η ανοιχτή αυτή πλατφόρμα μουσικής δημιουργίας μέσω 
αισθητήρων, θα μπορούσε να καταστεί ένα διαδραστικό διδακτικό εργαλείο που συνδυάζει 
την εκμάθηση φυσικών μεγεθών και εννοιών, (μέσω της παρατήρησης φαινομένων της 
μουσικής εκτέλεσης) και την ψυχαγωγία.  

Θεωρητικό μέρος 

Όταν η τεχνολογία συνάντησε την τέχνη, ένα από τα αποτελέσματα της ήταν η δημιουργία 
μια τεράστιας μουσικής βιομηχανίας ραγδαία αναπτυσσόμενης. Αφού τα υπάρχοντα 
μουσικά μέσα είχαν πλέον εξαντλήσει τις δυνατότητες τους, καινούρια όργανα έπρεπε να 
δημιουργηθούν για την ανάπτυξη μιας νέας εκφραστικής γλώσσας που θα προσέφερε νέες 
μορφοποιητικες και ηχοχρωματικες δυνατότητες. Με το πέρασμα στη ψηφιακή εποχή και 
την τεράστια εξέλιξη στους μικροεπεξεργαστές, πολλοί καλλιτέχνες στράφηκαν στην 
ηλεκτρονική μουσική. Ολόκληρη η μουσική τεχνολογία άρχισε να εξελίσσεται με γοργούς 
ρυθμούς προσφέροντας στους μουσικούς μεγαλύτερο εύρος δημιουργικότητας και 
επεξεργασίας, περισσότερη ευελιξία, άνεση και ασφάλεια.  

Οι μικροελεγκτες και τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά στοιχεία γίνονται πιο αποδοτικά και όλο 
και πιο προσιτά, το ίδιο και η γνώση πάνω σε αυτά. Με αποτέλεσμα να ανθεί το DIY (Do it 
Yourself), τάση η οποία προσθέτει τη διάσταση της συλλογικής δημιουργικότητας στην 
επινόηση ηλεκτρονικών οργάνων, όπως φαίνεται και από διαγωνισμούς που λαμβάνουν 
χώρα την τελευταία δεκαετία σε διεθνές επίπεδο π.χ. το Margaret Guthman New Musical 
Instrument Competition, το music creativity & technology, κ.α. Εμφανίζονται νέες διεπαφες 
παραγωγής ήχου που έχουν σαν βάση τους αισθητήρες που επιτρέπουν την έκφραση και τον 
έλεγχο, εκμεταλλευόμενοι τα φυσικά μεγέθη που ανιχνεύουν και τους νόμους - τύπους της 
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Φυσικής που υπακούν, ως αρχές λειτουργία τους. Με αποτέλεσμα να δίνονται καινοτόμες 
ιδέες για τη βελτίωση των μουσικών οργάνων καθώς και για τη δημιουργία εντελώς νέων 
τρόπων ελέγχου και παραγωγής μουσικών ήχων. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα 
ανακάλυψής και δημιουργίας νέων αισθητήρων για την αξιοποίηση  περισσοτέρων 
παραδοσιακών μορφών διεπαφης μουσικού - οργάνου.  

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ραγδαία η χρήση διαφόρων μικροελεγκτών χαμηλού 
κόστους με μεγάλες όμως δυνατότητες. Ανάμεσα σ’ αυτούς ξεχωρίζει ο μικροελεγτής 
Arduino, το κόστος του οποίου μειώνεται αντιστρόφως ανάλογα της χρήσης και αποδοχής 
που τυγχάνει από εκατομμύρια χρήστες. Υπάρχουν πολλοί άλλοι μικροελεγκτές και 
πλατφόρμες μικροελεγκτών που είναι διαθέσιμοι για φυσική χρήση υπολογιστών. Το 
Arduino είναι μια ηλεκτρονική υπολογιστική πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα βασισμένο σε 
εύχρηστο υλικό και λογισμικό. Το Arduino αποτελείται από ένα φυσικό 
προγραμματιζόμενο κύκλωμα (που συχνά αναφέρεται ως μικροελεγκτής (MCU) με 
εισόδους/εξόδους (Ι/Ο) για τη σύνδεση με το φυσικό κόσμο και από ένα κομμάτι 
λογισμικού ή ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης κώδικα (IDE) που εκτελείται στον 
υπολογιστή σας και χρησιμοποιείται για την εγγραφή και την αποστολή κώδικα στον 
φυσικό πίνακα. (https://www.arduino.cc, 2021) Η πλατφόρμα Arduino έχει γίνει αρκετά 
δημοφιλής με ανθρώπους που ξεκινούν απλά με ηλεκτρονικά. Σε αντίθεση με τις 
περισσότερες προηγούμενες προγραμματιζόμενες πλακέτες κυκλωμάτων, το Arduino δεν 
χρειάζεται ξεχωριστό κομμάτι υλικού (που ονομάζεται προγραμματιστής) για να φορτώσει 
νέο κώδικα στο board - χρησιμοποιεί ένα καλώδιο USB. Επιπλέον, το IDE  του Arduino 
χρησιμοποιεί μια απλοποιημένη έκδοση του C/C++ και περιλαμβάνει ένα σύνολο 
βιβλιοθηκών υλοποιημένες στη C++, διευκολύνοντας την εκμάθηση του προγράμματος. Το 
λογισμικό είναι ανοικτού κώδικα και επιτρέπει την ανάπτυξη ενός υπολογιστικού 
συστήματος που θα ελέγχει συσκευές του φυσικού κόσμου. Είναι εύκολο στην χρήση για 
αρχάριους, αλλά και αρκετά ευέλικτο για προχωρημένους χρήστες και αυξάνεται με τη 
συμβολή των χρηστών παγκοσμίως. 

Οι ιδρυτές ήταν ο Massino Banzi  και David Cueartielles οι οποίοι ξεκίνησαν να 
παράγουν πλακέτες σε ένα μικρό εργοστάσιο στη Ιβρέα. Αρχικά, δημιουργήθηκε ως ένα 
εύκολο εργαλείο για γρήγορη δημιουργία πρωτοτύπων, που απευθυνόταν σε φοιτητές χωρίς 
ιστορικό ηλεκτρονικών και προγραμματισμού. Μόλις, έφτασε σε μια ευρύτερη κοινότητα, ο 
πίνακας Arduino άρχισε να αλλάζει για να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες και προκλήσεις, 
διαφοροποιώντας την προσφορά του από απλές κάρτες 8-bit σε προϊόντα για εφαρμογές 
loT, φορητές, τρισδιάστατες εκτυπώσεις και ενσωματωμένα περιβάλλοντα. Όλοι οι πίνακες 
Arduino είναι πλήρως ανοιχτού κώδικα, επιτρέποντας στους χρήστες να τις κατασκευάζουν 
ανεξάρτητα και τελικά να τις προσαρμόζουν στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.  

Το Arduino μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη διαδραστικών 
αυτοματοποιημένων οντοτήτων, ικανών να δεχθούν ως εισόδους μια πληθώρα αισθητήριων 
οργάνων, αλλά και διαφόρων συσκευών εξόδου, που είναι ικανές να ελέγχουν άλλες 
συσκευές του φυσικού κόσμου. Γενικά μας παρέχεται η δυνατότητα να υλοποιήσουμε 
project αυτόνομα σε επίπεδο hardware ή αλληλοεξαρτώμενα σε επίπεδο software, που 
επικοινωνούν με άλλα ολοκληρωμένα μικροσυστήματα επεξεργασίας και υπολογιστές..  

Η πολύ μεγάλη ποικιλία των συμβατών αισθητήρων για το Arduino που διατίθενται στο 
εμπόριο μπορεί εύκολα να τον κάνουν να λειτουργεί ως ένας ελεγκτής (controller). Οι  
εφαρμογές που ενσωματώνουν τον Arduino πληθαίνουν ραγδαία, χάρη στην απλή και 
προσβάσιμη εμπειρία του χρήστη, και οι περισσότερες απ’ αυτές ανήκουν στον χώρο της 
Ρομποτικής και του Αυτοματισμού, της Πληροφορικής και των Ηλεκτρονικών. 
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Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν αποδεχθεί τα 
πλεονεκτήματα της χρήσης του Arduino σε εργαστηριακές ασκήσεις και ερευνητικές 
εργασίες. (Galeriu et.al., 2014; Huang, 2015; Πάλλας & Ορφανάκης, 2016α; Κυριαζόπουλος 
κ.α., 2019). Έτσι άρχισε να χρησιμοποιείται για να κατασκευαστούν επιστημονικά όργανα 
χαμηλού κόστους, για να αποδειχθούν αρχές της χημείας και της φυσικής, ή ακόμα και για 
γνώσεις προγραμματισμού και ρομποτική. Ταυτόχρονα, έχουν συνειδητοποιήσει τα 
παιδαγωγικά οφέλη του δυναμικού τρόπου διδασκαλίας της επιστήμης και της τεχνολογίας 
ταυτόχρονα, δηλαδή της διδασκαλίας STEM (Science Technology, Engineering 
Mathematics) Αυτό είχε μάλιστα ως αποτέλεσμα μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες, η 
Google, να υιοθετήσει το 2011 το Arduino ως θεμέλιο του Android Open Accessory 
Development Kit (ADK, 2011). Με την εισαγωγή του ανοικτού κώδικα μικροελεγκτή 
Arduino στην Εκπαίδευση, τα σχολεία εξοικονομούν χρήματα από την ιδιοκατασκευή των 
εναλλακτικών, καινοτόμων πειραματικών διατάξεων σε σχέση με αυτές του εμπορίου, ενώ οι 
μαθητές απολαμβάνουν την εκπαιδευτική εμπειρία αποτέλεσμα της διδασκαλίας STEM 
(Παλιούρας, 2017). Λόγω των αρκετών πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η τεχνολογία του 
Arduino, οι βιβλιογραφικές αναφορές για τη χρήση του στο χώρο των Φυσικών Επιστημών 
και των ερευνητικών εργασιών τα τελευταία χρόνια αυξάνουν ταχύτατα. 

 
Οπτικό - ηλεκτρονική πλατφόρμα δημιουργίας και αναπαραγωγής ήχων  

Κατασκευή οπτικο-ηλεκτρονικής διάταξης 
Η διάταξη η οποία κατασκευάστηκε στην εργασία αυτή αποτελείται από δυο μέρη που 
συνδυάζονται και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Στο πρώτο υπάρχει το οπτικό μέρος και στο 
δεύτερο οι αισθητήρες. Το πρώτο μέρος αποτελείται αρχικά από ένα συνεχές laser (ισχύς 200 
mW τροφοδοσίας 12V) και έναν ελεγκτή ttl ώστε να το ανοιγοκλείνει ελεγχόμενα μέσω ενός 
transistor 2n3904 (Σχήμα 1). Η δέσμη του laser κατευθύνεται σε έναν καθρέφτη επιφάνειας 
3cm x 3cm και ανακλάται. Ο καθρέφτης είναι τοποθετημένος σε ένα βηματικό μοτέρ 
(stepper motor)  το οποίο έχει βήμα 7,5 μοίρες (48 βήματα ανά κύκλο).  
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Σχήμα 1. Συνδεσμολογία κυκλώματος 

Το βηματικό μοτέρ ελέγχεται από ένα ολοκληρωμένο το uln2004a το οποίο τροφοδοτείται 
με 12V και δέχεται εντολές από το μικρόελεγκτή . Μέσω του ολοκληρωμένου επιλέγεται το 
μοτέρ να πάλλεται πολύ γρήγορα μέσα σε γωνία 37,5ο και ενδιάμεσα να κάνει 5 στάσεις 
χρονικής διάρκειας 15ms. Το laser επιλέγεται μέσω του ελεγκτή ttl να είναι ανοιχτό κατά τη 
διάρκεια των στάσεων και κλειστό κατά την κίνηση του ενδιάμεσα. Έτσι πετυχαίνετε η 
δημιουργία 5 δεσμών laser ευδιάκριτες στον αέρα (Σχήμα 2). Ανακόπτοντας μια δέσμη με 
ένα αδιάφανες μέσο (π.χ. το χέρι) η ανάκλαση του φωτός, από το μέσο, ανιχνεύεται από μια 
φωτοαντίσταση η οποία είναι συνδεδεμένη με το μικροελεγκτή. Ο μικροελεγκτής μπορεί να 
αναγνωρίσει ποια δέσμη έχει ανακοπεί τη συγκεκριμένη στιγμή συντονίζοντας, μέσω 
εντολών, laser, βηματικό μοτέρ και φωτοαντίσταση. Η κάθε δέσμη laser δίνει διαφορετικά 
ηλεκτρικά σήματα-εντολές στο μικροελεγκτή. Ο αριθμός των δεσμών, η ταχύτητα απόκρισης 
και η ευαισθησία των φωτοαντιστάσεων καθορίζονται και ελέγχονται ευκολά από τον 
ανοιχτό κώδικα του μικροελεγχτή. 
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Σχήμα 2. Πραγματική εικόνα 5 δεσμών laser 

Το δεύτερο μέρος της διάταξης αποτελείται από τις διεπαφές (αισθητήρες). Επιλέξαμε οι 
πλειοψηφία τους να είναι αισθητήρες που δημιουργήσαμε οι ίδιοι ώστε να ανιχνεύουν και 
να παρακολουθούν συγκεκριμένα φυσικά μεγέθη. Δυο εξ’ αυτών ήταν επαφής, ως 
αισθητήρες πίεσης και κάμψης, από διαφορετικά υλικά γραφενίου που έχει τη δυνατότητα 
να αλλάζει τις ηλεκτρικές ιδιότητες του με την παραμόρφωση που του προκαλεί μια 
εφαρμοζόμενη δύναμη. (Geim, 2009; Geim & Novoselov, 2007). Δυο διαφορετικά επίπεδα 
αγώγιμα υλικά (Σχήμα 3) (αλουμίνιο, χαλκό) για τη χρήση τους ως χωρητικοί αισθητήρες με 
σκοπό τη μελέτη της χωρητικότητας ενός πυκνωτή και την εξάρτησή της από τα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά του, δηλαδή το μέγεθος, την απόσταση των οπλισμών του και από τη φύση 
του διηλεκτρικού. Ένα πηνίο ως μαγνητικός αισθητήρας επαγωγής, ο οποίος βασίζεται στο 
νόμο επαγωγής του Faraday για την κατανόηση της αρχής λειτουργίας του και την 
ανίχνευση μαγνητικού πεδίου και μεταβολών τού. Δυο γραμμικοί αγωγοί (χορδές) 
διαφορετικού πάχους στις οποίες ολισθαίνει ένας δρομέας για τη μελέτη και κατανόηση της 
ωμικής αντίστασης και την εξάρτηση της από το υλικό του αγωγού και τα γεωμετρικά του 
χαρακτηριστικά. Τέλος, έναν επιταχυνσιομετρικό αισθητήρα, όπου μας επιτρέπει να 
μετράμε την επιτάχυνση ενός σώματος σε σχέση με τον χρόνο. 

Όλοι τους συνδέθηκαν σε μια πλακέτα adafruit cap 1188 η οποία επικοινωνεί με το 
μικροελεγκτή με το πρωτόκολλο I2C. (www.adafruit.com , 2021). Αρχικά 
χρησιμοποιήθηκαν μεταλλικά φύλλα αλουμινίου για τον συγχρονισμό των λειτουργιών 
τους καθώς και για τον έλεγχο της απόκρισης και της ευαισθησίας του συστήματος. Όταν ο 
κάθε αισθητήρας ενεργοποιείται έχει τη δυνατότητα ή να στέλνει εντολές απευθείας ή να 
αλληλοεπιδρά με το πρώτο μέρος αλλάζοντας τις εντολές, που αρχικά είχαν οριστεί, στην 
κάθε δέσμη laser και πλέον όταν ανακόπτονται να εξάγουν νέες. Έτσι δίνεται η δυνατότητα 
πολύ μεγαλύτερου αριθμού εξερχόμενων εντολών από την οπτικο-ηλεκτρονική διάταξή. 
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Σχήμα 3. Πραγματική εικόνα αισθητήρων 

Δημιουργία και αναπαραγωγή ήχων 
Το επόμενο στάδιο είναι διασύνδεση της παραπάνω οπτικο-ηλεκτρονικής διάταξης, που 
ουσιαστικά θα λειτουργήσει ως ένας ελεγκτής (controller), με το ειδικό πρόγραμμα σύνθεσης 
μουσικής που θα αποτελέσει την γεννήτρια ήχου και θα διαθέτει έξοδο ήχου (line out). Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω ειδικών “πρωτοκόλλων επικοινωνίας”  που αναφέρονται στο σύνολο 
των κανόνων που διέπουν την επικοινωνία ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες μονάδες υλικού 
ή/και λογισμικού. Με άλλα λόγια ως πρωτόκολλο θεωρείται η γλώσσα (ως σύνταξη και 
σημασιολογία) που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία τέτοιων μονάδων. Τα πρωτόκολλα 
μουσικής επικοινωνίας είναι ψηφιακής επικοινωνίας όπου το περιεχόμενο της πληροφορίας 
που μεταφέρεται είναι εντολές που έχουν σα στόχο να ενεργοποιήσουν κάποια λειτουργία 
στη μονάδα του παραλήπτη και όχι να αναπαραχθεί αυτούσια από αυτόν. Η επικοινωνία 
με ένα τέτοιο πρωτόκολλο μπορεί να υλοποιείται είτε σε μορφή υλικού (hardware) υπό 
μορφή καλωδιώσεων και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων είτε σε μορφή software εάν πρόκειται 
για επικοινωνία ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα προγράμματα λογισμικού, τα οποία μπορεί 
να εκτελούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές πλατφόρμες (δηλ. συσκευές και λειτουργικά 
συστήματα). Στην απλούστερη μορφή του, ένα πρωτόκολλο μουσικής επικοινωνίας έχει τη 
χρήση που φαίνεται στο Σχήμα 4. Υπάρχουν δύο συσκευές: ο ελεγκτής τον οποίο προς το 
παρόν μπορείτε να το σκέφτεστε σα μία συσκευή με διάφορα κουμπάκια και μία γεννήτρια 
ήχου, δηλαδή μία δεύτερη συσκευή η οποία διαθέτει διάφορα κυκλώματα όπως ταλαντωτές, 
φίλτρα κ.λπ. και η οποία ανάλογα με την εντολή που καταφθάνει σε αυτή συνθέτει κάποιον 
ήχο που αντιστοιχεί στην εντολή που κατέφτασε. Οι εντολές που παράγονται στην έξοδο του 
ελεγκτή, ανάλογα με το χειρισμό που κάνει ο μουσικός, περιέχουν τα χαρακτηριστικά του 
σήματος ήχου που πρέπει να αναπαραχθεί στη γεννήτρια. Για παράδειγμα, η εντολή αυτή 
μπορεί να καθορίζει ποιο θα είναι το τονικό ύψος, η ένταση και η χροιά του ήχου που 
επιθυμεί ο μουσικός. (Αλεξανδράκη Χ., & Χουσίδης Χ. 2011). 

 
Σχήμα 4. Η απλούστερη χρήση ενός πρωτοκόλλου μουσικής επικοινωνίας 

Το MIDI (Musical Instrument Digital Interface) είναι το παλαιότερο και το πλέον 
διαδεδομένο πρωτόκολλο μουσικής επικοινωνίας, το οποίο επιτρέπει σε ηλεκτρονικά 
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μουσικά όργανα και άλλο εξοπλισμό να επικοινωνούν και να συγχρονίζονται μεταξύ τους 
ελέγχοντας το ένα το άλλο. (https://www.midi.org/ , 2021), Αναπτύχθηκε το 1983 από την 
ανάγκη να δημιουργηθεί ένα πρότυπο που θα έλυνε τα προβλήματα με τον έλεγχο των 
αναλογικών συνθετητών (synthesizers). Ακόμα και στις μέρες μας είναι το κυρίαρχο 
μουσικό πρωτόκολλο. Στο MIDI πρωτόκολλο η πληροφορία που μεταφέρεται δεν αποτελεί 
σήμα ήχου αλλά εντολές που αφορούν στο ποια νότα πρέπει να παιχθεί, το τονικό της ύψος, 
η ένταση της, η χροιά της κ.α. Επομένως το MIDI αποτελεί ένα πρωτόκολλο ειδικό για 
μουσικές εφαρμογές. Λόγω του  ότι εξαρχής σχεδιάστηκε ως ένα φθηνά υλοποιήσιμο 
πρωτόκολλο (σε σχέση με τα ηλεκτρονικά κυκλώματα που απαιτούνται στο συμβατό 
εξοπλισμό) υιοθετήθηκε από πολλές κατασκευάστριες εταιρίες και έγινε εξαιρετικά 
δημοφιλές. Αν και σχεδιάστηκε για τον έλεγχο συμβατικών μουσικών οργάνων (που 
αναπαράγουν νότες) οι εντολές MIDI μπορούν να χρησιμοποιηθούν γενικότερα για τον 
έλεγχο και μη συμβατικών ηλεκτρονικών οργάνων. 

Όταν μια συσκευή MIDI έχει ως στόχο να ελέγχει κάποια άλλη τότε ονομάζεται ελεγκτής 
MIDI (MIDI Controller). MIDI Controllers μπορεί να είναι μια σειρά από άλλες συσκευές οι 
οποίες είτε εξομοιώνουν κάποιο ακουστικό ή ηλεκτρικό μουσικό όργανο, είτε είναι κάποιοι 
βοηθητικοί ελεγκτές (π.χ. πεντάλ, ποτενσιόμετρα σε μια κονσόλα) ή είναι πειραματικοί 
ελεγκτές (διατάξεις που λαμβάνουν σήμα από αισθητήρες και παράγουν MIDI 
πληροφορία). Χρησιμοποιώντας το MIDI Controller παράγουμε μηνύματα, τα οποία μέσω 
των καλωδίων και του MIDI Interface μεταδίδονται σε κάποιον αποδέκτη (πχ. σε 
πρόγραμμα sequencer του υπολογιστή), όπου καταγράφονται και μπορούν να υποστούν 
επεξεργασία ψηφιακά. Στη συνέχεια, τα μηνύματα αποστέλλονται σε κάποιο συνθετητή, 
περιφερειακό ή τύπου software (εικονική συσκευή λογισμικού), όπου γίνεται η 
αποκωδικοποίηση της MIDI πληροφορίας και παράγεται ήχος (ψηφιακή σύνθεση ή 
αναπαραγωγή δειγμάτων / sampling), ο οποίος τελικά μετατρέπεται σε αναλογικό σήμα 
και φτάνει στ’ αυτιά μας μέσω των ηχείων 

Οι εντολές που εξέρχονται τελικά από το μικροελεκτη της διάταξής που υλοποιήθηκε, 
είναι δεκαεξαδικου και δεκαδικού κώδικα σε μορφή MIDI. Με σειριακή θύρα στέλνονται 
στο υπολογιστή όπου μέσω ειδικού προγράμματος (π.χ. Hairless MIDI to Serial Bridge) 
(http://projectgus.github.io/hairless-midiserial/, 2021) αναγνωρίζονται και 
καθοδηγούνται σε οποιοδήποτε πρόγραμμα που μπορεί να αναγνωρίσει MIDI πρωτόκολλο. 
(Pieter, 2017) Στην παρούσα εργασία η οπτικο-ηλεκτρονική διάταξη χρησιμοποιείται ως 
ελεγκτής σε πρόγραμμα δημιουργίας επεξεργασίας και αναπαραγωγής ήχου. Έτσι δίνεται η 
ελευθερία σε κάποιον να δημιουργεί ή να αναπαράγει μουσικές αρθρώσεις (νότες και 
ήχους), να επιλεγεί όποιο μουσικό όργανο επιθυμεί και κάνοντας την κατάλληλη 
βαθμονόμηση στους αισθητήρες, να μπορεί να ελέγχει την αλλαγή παλμικού βήματος, την 
αλλαγή της έντασης, κ.α. Επιπλέον οι αρθρώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν ηχοτοπία, 
δηλαδή σύνολο ήχων που παράγονται σε ένα οικοσύστημα, είτε ανθρωπογενών (μουσική, 
ανθρώπινη συμπεριφορά, ήχοι που παράγονται από τα μέσα μεταφοράς, τις βιομηχανίες, 
κ.α.) είτε φυσικών (όπως ήχοι ζώων, καιρικών και γεωλογικών φαινομένων). Επίσης, το 
σύστημα αυτό έχει το πλεονέκτημα επέκτασης με επιπλέον αισθητήρες προσφέροντας 
μεγαλύτερη διαδραστικότητα. 

Συνεπώς, τα φυσικά μεγέθη, που ανιχνεύει κάθε αισθητήρας ως ερέθισμα, δημιουργούν 
και αναπαράγουν μουσικές αρθρώσεις. Δίνεται η δυνατότητα αλληλεπίδρασης από το 
χρήστη μέσω της αλλαγής τιμών μεταβλητών, ή αλλαγής των παραμέτρων που τα 
καθορίζουν. Οι μεταβολές που θα υποστούν θα επιφέρουν αντίστοιχη αλλαγή στον ήχο ως 
προς: το τονικό του ύψος, το ρυθμό, την ένταση, τη χροιά, κ.α. κωδικοποιώντας ακουστικά 
την πληροφορία. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται εύκολα η ακουστικοποίηση των 
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φυσικών φαινομένων - μεγεθών και η προσομοίωση τους, ακόμη και όσων δε μπορούν 
άμεσα να εποπτευθούν λόγω ταχύτατης εξέλιξη, μικρών διαστάσεων, αφηρημένων φυσικών 
εννοιών, κ.α.  

Αποτελέσματα 
Οι εντολές στον ανοιχτό κώδικα μπορούν να τροποποιηθούν ή να εμπλουτιστούν και ο 
κώδικας μπορεί να επεκταθεί προσθέτοντας νέες εντολές παρέχοντας περισσότερες 
δυνατότητες και ικανοποιώντας επιπλέον απαιτήσεις.. Μπορεί π.χ. ο χρόνος καθυστέρησης 
να αυξομειωθεί, η μεταβλητή sensor να αλλάξει από ακέραια σε δεκαδική, να λαμβάνει τη 
μέση τιμή από ένα πλήθος επαναλήψεων και να αποτυπώνει τα σφάλματα, κ.α. Για τα 
παραπάνω δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής ή ηλεκτρονικών και εύκολα ο 
εκπαιδευτικός πετυχαίνει να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο, πρωτότυπο και λειτουργικό 
εργαλείο μέτρησης που να ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Οι μετρήσεις όμως που μας παρέχουν οι αναλογικοί αισθητήρες είναι σχετικές και όχι 
απόλυτες, δεν μας παρέχουν δηλαδή άμεσα τις τιμές των φυσικών μεγεθών σε μονάδες του 
συστήματος SI ή άλλου παγκόσμιου συστήματος μέτρησης. Για το λόγο αυτό απαιτείται 
βαθμονόμηση των αισθητήρων, μια εργασία που διευκολύνεται από το γεγονός ότι οι 
περισσότεροι απ’ αυτούς παρουσιάζουν γραμμική εξάρτηση της μετρούμενης τάσης με την 
μεταβολή του υπο εξέταση φυσικού μεγέθους. Κάθε αισθητήρας πάντως απαιτεί ξεχωριστή 
προσέγγιση.  Πάντως, και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του Arduino, στην περίπτωση 
των περισσότερων αισθητήρων (π.χ. LM35) μπορεί κανείς εύκολα να βρει τους 
απαραίτητους κώδικες στο διαδίκτυο. 

Για την απεικόνιση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας των, 
υπάρχουν διάφορες επιλογές. α) η παρουσίαση και η σχεδιαστική απεικόνιση των 
δεδομένων στην σειριακή οθόνη του Arduino, β) η χρήση του λογισμικού EXCEL και άλλων 
λογισμικών plotting data και γ) η απεικόνιση σε οθόνη LCD. (Πάλλας & Ορφανάκης, 
2016β). 

Ασκώντας διαφορετική δύναμη στους αισθητήρες επαφής από γραφένιο, στην έξοδό τους 
καταγράφθηκε αύξηση του σήματος ανάλογη της πίεσης ή της παραμόρφωσης που δέχτηκε. 
(Σχήμα 5). Η νανομεμβράνη γραφενίου εμφανίζει υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα με 
υψηλότατη ηλεκτρική κινητικότητα φορέων, προσεγγίζει ~200000 cm2 V-1 s-1 (Lin Y.M., et al. 
2010) και η επιφανειακή της αντίσταση μεταβάλλεται ανάλογα με την παραμόρφωση που 
υφίσταται. Κατά συνέπεια, οι εξαιρετικές μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες του γραφενίου 
το καθιστούν ως ένα ιδανικό, λεπτό, διαφανές, αγώγιμο υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί ως 
εύκαμπτο ηλεκτρόδιο καθώς και ως αισθητήρας πίεσης. Το χαρακτηρίζουν ως “πλαστικό 
ηλεκτρονικό” υλικό και τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει μεγάλο ερευνητικό 
ενδιαφέρον. (Kuroda M.A., et al. 2011). 

 
Σχήμα 5. Η μεταβολή του σήματος με την αύξηση της δύναμης 
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Με τους χωρητικούς αισθητήρες μελετήθηκε η έννοια της χωρητικότητας πυκνωτής τόσο 
σε σχέση με την το εμβαδόν της επιφάνειας του ενός οπλισμού (χέρι) όσο και σε σχέση με την 
απόσταση μεταξύ των οπλισμών. Μεταβάλλουμε την επιφάνεια του χεριού μας 
πλησιάζοντας διαδοχικά τα δάχτυλα (1, 2, 3 και 4) σε σταθερή απόσταση από τη μεμβράνη 
αλουμινίου και παρατηρούμε μια ανάλογη αύξηση στο σήμα με την αύξηση των δαχτύλων 
και ανάλογη μείωση κατά τη μείωσή τους (Σχήμα 6α). Ενώ για σταθερή επιφάνεια καθώς 
πλησιάζουμε και απομακρύνουμε αργά το χέρι από τη μεμβράνη αλουμινίου το σήμα 
σημειώνει σταδιακή άνοδο και πτώση, αντίστοιχα (Σχήμα 6β). Συνεπώς, τα πειραματικά 
αποτελέσματα είναι σε απόλυτη συμφωνία με τη θεωρία για τη χωρητικότητα των 
πυκνωτών, δηλαδή ανάλογή ως προς την επιφάνεια των οπλισμών του και αντιστρόφως 
ανάλογη της μεταξύ τους απόστασης. 

 α)  β) 

Σχήμα 6. Η μεταβολή της απόκρισης ως προς τον αριθμό των δαχτύλων που πλησιάζουν 
τη μεμβράνη αλουμίνιου (για σταθερή απόσταση), β) Η απόκριση του σήματος ως προς 

την απόσταση από τη μεμβράνη (για σταθερή επιφάνεια)  

Με τους γραμμικούς ωμικούς αντιστάτες αγωγούς (χορδές) μεταβάλλοντας το μήκος τους  
με το δρομέα (αρχικά αυξάνοντας και προοδευτικά μειώνοντας) παρατηρείται αντίστοιχη 
μεταβολή και στην τάση του εξερχόμενου σήματος, για σταθερή τιμή του ρεύματος (Σχήμα 
7). Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τη σχέση μεταξύ των μεγεθών τάσης, αντίστασης , 
έντασης καθώς και την εξάρτηση μιας γραμμικής ωμικής αντίστασης από το υλικό του 
αγωγού και τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά της, σύμφωνα με τη θεωρία ότι είναι 
ανάλογή με το μήκος της και αντιστρόφως ανάλογη του εμβαδού τις διατομής της. 

 
Σχήμα 7. Η μεταβολή της απόκρισης  του σήματος με τη μεταβολή του μήκους της 

αντίστασης  
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Συμπεράσματα 
Η ακουστικοποίηση (δηλ. ο τρόπος με τον οποίο κωδικοποιούνται ακουστικά οι 
πληροφορίες) της πληροφορίας στον εγκέφαλο, μέσω μουσικών αρθρώσεων (νότες και 
ήχους), όπως και η αναπαράσταση, μέσω νοητικών ειδώλων, τα οποία ανακαλούμε όταν 
σκεφτόμαστε, αποτελεί βασικό στόχο κάθε διδακτικής μεθοδολογίας. Πραγματοποιήθηκε 
μια διαδραστική ανοιχτή πλατφόρμα (διάταξη) μουσικής δημιουργίας μέσω διεπαφών 
(αισθητήρων). Εκμεταλλεύεται την αρχή λειτουργίας των αισθητήρων να ανιχνεύουν τη 
μεταβολή ενός φυσικού μεγέθους. Το σήμα που παράγουν στην έξοδο τους, μέσω ενός 
μικροελεγκτή, δημιουργεί και αναπαράγει πληθώρα μουσικών αρθρώσεων σαν ένας 
πραγματικός ελεγκτής MIDI. Συνεπώς, επιτυγχάνεται η ακουστικοποιήση του φυσικού 
μεγέθους, που ανιχνεύει ο αισθητήρας ως ερέθισμα και η μεταβολή που θα του προκαλέσει η 
οποιαδήποτε αλλαγή των παραμέτρων και παραγόντων, που το καθορίζουν, θα επιφέρει 
αντίστοιχη μεταβολή στον ήχο ως προς: το τονικό του ύψος, το ρυθμό, την ένταση, τη χροιά, 
κ.α. κωδικοποιώντας ακουστικά την πληροφορία. 

Ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία, από το αποτέλεσμα της μουσικής σύνθεσης 
εντοπίζεται και μελετάται το αίτιο που τη δημιούργησε κατά συνέπεια το φυσικό μέγεθος 
που ανίχνευσε ο αισθητήρας. Δίνεται η δυνατότητα αλληλεπίδρασης (διάδρασης) από το 
χρήστη μέσω της αλλαγής τιμών μεταβλητών, ή αλλαγής των παραμέτρων. Διερευνάται η 
σύνδεση και αλληλεπίδραση τους. Παρατηρείται η μεταβολή που υφίσταται καθώς και η 
σχέση εξάρτησής του από αυτές. Εξάγονται οι νόμους και οι τύποι στους οποίους υπακούει, 
κατανοείται η θεωρητική αρχή που διέπει το συγκεκριμένο φυσικό μέγεθος και 
επιτυγχάνεται μια ολοκληρωμένη πειραματική μελέτη του. Εκτός των διαθεσίμων 
αισθητήρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και νέοι, από τον εκπαιδευτικό ή τους μαθητές, 
με φυσικές αρχές λειτουργίας και ανίχνευση φυσικών ποσοτήτων του ενδιαφέροντος τους. 
Μέσω του ανοιχτού κώδικα και του midi πρωτόκολλου, δίνεται η ελευθερία δημιουργίας και 
αναπαραγωγής ήχων από κάθε μουσικό όργανο καθώς και σύνολο ήχων π.χ. ρυθμικά, 
virtual,  ηχοτοπία, κ.α. 

Συνεπώς, η ανοιχτή πλατφόρμα μουσικής δημιουργίας μέσω αισθητήρων που 
υλοποιήθηκε, θα μπορούσε καταστεί ένα διαδραστικό διδακτικό εργαλείο που συνδυάζει τη 
βιωματική εκμάθηση φυσικών μεγεθών και εννοιών (μέσω της μουσικής εκτέλεσης) και τη 
ψυχαγωγία. Τέλος, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία παιδιών με 
προβλήματα όρασης αλλά και να αποτελέσει ένα εργαλείο μουσικοθεραπείας για 
ανθρώπους κάθε ηλικίας, λόγω του ότι συνδυάζει διαφορετικές μορφές έκφρασης όπως η 
κίνηση, ο λόγος και η μουσική ή ηχητική δημιουργία, μέσω του μουσικού αυτοσχεδιασμού 
χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη μουσική γνώση. 
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Περίληψη 

Η εργασία αυτή εστιάζεται στη μελέτη εφαρμοσμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης, που αφορά στην 
καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και την επιλεκτική προσέγγιση στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 
από μαθητές προσχολικής ηλικίας. Κατά τη φάση του σχεδιασμού και της διεξαγωγής του 
προγράμματος εφαρμόζεται έρευνα δράσης και μελέτη πεδίου, ενώ ως μεθοδολογικά εργαλεία 
αξιοποιούνται η κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση στη διδακτική των φυσικών επιστημών, οι νέες 
τεχνολογίες, η εκπαιδευτική ρομποτική, η μηχανική, οι τέχνες και τα μαθηματικά (εκπαίδευση STEAΜ). 
Το πλαίσιο έρευνας ολοκληρώνεται με τη διαδικασία αποτίμησης, ηλεκτρονικής και δια ζώσης διάχυσης 
των μαθησιακών επιτυχημένων αποτελεσμάτων του έργου από τους μαθητές και την εκπαιδευτικό. 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση STEAM, εκπαιδευτική ρομποτική, αειφόρος εκπαίδευση, δεξιότητες 

Εισαγωγή 

Κατά τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο έντονα μελετούμε στη σύγχρονη βιβλιογραφία 
θέματα που αφορούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, καθώς και τον ρόλο των 
φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας/εκπαιδευτικής ρομποτικής, της μηχανικής, των 
τεχνών και των μαθηματικών (STEAM education).   
(απασχολεί τη σύγχρονη βιβλιογραφία, αλλά και τη βιωματική εφαρμογή η καλλιέργεια 
δεξιοτήτων του 21ου αιώνα,) 

Η παρούσα έρευνα εστιάζεται στη μελέτη διαχρονικής εκπαιδευτικής παρέμβασης με 
ενιαίο και κατακόρυφο άξονα την εκπαίδευση STEAM και την εκπαιδευτική ρομποτική, 
καθώς αλληλοδιαπλέκονται με στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και την προσέγγιση 
δεξιοτήτων. 

Ειδικότερα, κυρίαρχο μέλημα και κεντρικό ερευνητικό ζητούμενο αποτελεί η 
διαπίστωση της συνάφειας ανάμεσα στην αποτελεσματική αξιοποίηση της εκπαιδευτικής 
ρομποτικής και της εκπαίδευσης STEAM, με την προσέγγιση της εκπαίδευσης για την 
αειφορία, αλλά και την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής (life skills), ήπιων δεξιοτήτων (soft 
skills) και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης. 

Τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά την περάτωση των δραστηριοτήτων συνδυάζονται 
ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων, όπως η συμμετοχική ή μη 
παρατήρηση, ημιδομημένες συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια. Τέλος, πραγματοποιείται 
διάχυση των αποτελεσμάτων στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα. 

 



 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
601 

Μεθοδολογία  

Σχεδιασμός της δράσης 

Σύμφωνα με το πλαίσιο προσέγγισης δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, το έργο επιδιώκει την 
ενίσχυση της βιωματικής μάθησης, της κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, της 
δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αποτελεσματικής συνεργασίας των μαθητών.  

Σκοπός της παρούσας προσπάθειας και κύριο ερευνητικό ζητούμενο αποτελεί η 
διαπίστωση της συνάφειας ανάμεσα στην αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της 
εκπαίδευσης STEAM με την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, την επιλεκτική 
προσέγγιση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και την ενθάρρυνση της ενεργούς 
πολιτειότητας των μικρών μαθητών. 

Βασιζόμενοι στη θεωρία της Δραστηριότητας και την πεποίθηση ότι η μάθηση είναι 
αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης, κυρίαρχο μέλημα αποτελεί η εφαρμογή μελέτης πεδίου, με 
την επέκταση του μαθησιακού περιβάλλοντος έξω από τη σχολική αίθουσα και η εφαρμογή 
μη τυπικής μορφής διδασκαλίας, κατά την οποία το φυσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό 
περιβάλλον των μαθητών αξιοποιείται ως πρωταρχική πηγή γνώσης. 

Οι προγραμματισμένες και αναδυόμενες δραστηριότητες επικεντρώνονται στην 
εμπειρική απόκτηση γνώσης μέσω της παρατήρησης, του παιχνιδιού και της εξερεύνησης 
στο πλαίσιο του κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των παιδιών, ως μέρος της 
καθημερινής τους ζωής. 

Η μελέτη εστιάζεται στην εφαρμογή εκπαιδευτικής έρευνας δράσης και έρευνας πεδίου, 
ενώ ως μεθοδολογικά εργαλεία αξιοποιούνται η κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση στη 
διδακτική των φυσικών επιστημών (Πλακίτση, 2012), η τεχνολογία/η εκπαιδευτική 
ρομποτική, η μηχανική, οι τέχνες και τα μαθηματικά. Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη 
δράση οργανώνει αρμονικά τις συνιστώσες της STEAM εκπαίδευσης ως μια δραστηριότητα 
που στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συλλογικότητα (Πλακίτση, 2018). 

Τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά την περάτωση των δραστηριοτήτων συνδυάζονται 
ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων. Ειδικότερα, εφαρμόζεται 
συμμετοχική ή μη παρατήρηση, ημιδομημένες συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια μαθητών, 
γονέων και συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών, των οποίων οι ερωτήσεις βασίζονται στις 
ερευνητικές υποθέσεις του σχεδιασμού δράσης. Επιπλέον, διερευνάται φωτογραφικό υλικό, 
μαγνητοσκοπήσεις, ηχογραφήσεις και γραπτό υλικό από τον προσωπικό φάκελο των 
μαθητών και τον ομαδικό φάκελο της τάξης. 

Εμπειρικό μέρος  

Διεξαγωγή των δραστηριοτήτων 

Η εργασία μελετά διαχρονικά την πορεία εφαρμοσμένης εκπαιδευτικής έρευνας σε μαθητές 
προσχολικής ηλικίας. εστιάζεται Η παιδαγωγική παρέμβαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
ένταξης του νηπιαγωγείου Κληματιάς, του δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων σε εθνικά και διεθνή 
εκπαιδευτικά προγράμματα και θεματικά δίκτυα. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων οι μαθητές 
συμμετέχουν ενεργά στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα των «Ανοιχτών Σχολείων»- Open Schools 
for Open Societies (OSOS), στο πρόγραμμα ReflectingforChange (R4C), στα έργα Erasmus+ 
Creativity in Early Years Science Education (CEYS) και Teachers4Europe (T4E), σε έργα 
αδελφοποίησης σχολείων eTwinning, σε διασχολικές συμπράξεις μέσω πλατφόρμας Moodle, 
στα δίκτυα των Οικολογικών και Αειφόρων Σχολείων, της Παιδικής Helmepa και Κέντρων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 



Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | STE(A)M educators & education 

602 

Στο πλαίσιο αυτό των εκπαιδευτικών συνεργασιών, που προκύπτει από το εκτενές 
«άνοιγμα» του σχολείου στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα, κρίνεται αναγκαία η 
ενσωμάτωση της Τεχνολογικά Ενισχυμένης Μάθησης στην εκπαιδευτική πολιτική, η οποία 
λειτουργεί υποστηρικτικά, προωθεί διεπιστημονικές ευκαιρίες μάθησης, αλλά και παρέχει 
δυνατότητες ισότητας και ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές (Reflecting4Change, 2020). 

Πριν τη μετάθεση του παιδαγωγικού σχεδιασμού κάθε θεματικής στην πράξη 
πραγματοποιείται καταιγισμός ιδεών και κατατίθενται μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες 
(Τοπολιάτη, 2015) προτεινόμενες δραστηριότητες σχετικές με το θέμα από τους μαθητές, την 
εκπαιδευτικό και σε αρκετές περιπτώσεις από τους γονείς. Στο σημείο αυτό 
πραγματοποιείται εννοιολογική χαρτογράφηση του θέματος με τη χρήση του λογισμικού 
Kidspiration, στο οποίο συνυπάρχει ο λόγος και η εικόνα, γεγονός που διευκολύνει το 
πρωτοαναγνωστικό στάδιο των μαθητών. Το εν λόγω ανοιχτού τύπου λογισμικό 
εμπλουτίζεται κατά τη διαμορφωτική αξιολόγηση και αξιοποιείται επιπλέον στην τελική 
αποτίμηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι μαθητές κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της δράσης. 

Στο πλαίσιο της μελέτης πεδίου οι μικροί μαθητές γνωρίζουν βιωματικά τα αξιοθέατα 
της περιοχής τους (όπως φαίνεται στην Εικόνα 1), συνδέουν τις υπάρχουσες γνώσεις με όσες 
αποκτούν σταδιακά και αναλαμβάνουν δράση ως μελλοντικοί ενεργοί πολίτες, ώστε να 
προστατεύσουν τόσο το φυσικό, όσο και το πολιτισμικό περιβάλλον τους.  

 
Εικόνα 1. Οι μαθητές ανακαλύπτουν βιωματικά το φυσικό περιβάλλον τους 

 
Αρχικά, με τη χρήση του λογισμικού Tagxedo αποτυπώνουν σε ηλεκτρονικό 

συννεφόλεξο ως «τοπόσημα» (ΚΠΕ Κορδελιού, 2018) τα μεταβυζαντινά μνημεία της 
περιοχής, ενώ αξιοποιώντας το  Google Earth εντοπίζουν και χαράσσουν ηλεκτρονικά τη 
διαδρομή του περιβαλλοντικού τους μονοπατιού σε διαδραστικό πίνακα. Στη συνέχεια, 
δημιουργούν τρισδιάστατη χαρτογράφηση της περιοχής, η οποία αξιοποιείται για 
προγραμματισμό επιδαπέδιων ρομποτικών συστημάτων Bee-bot, Kids First Coding και 
LegoWeDo2.0. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές δημιουργούν τον πρώτο τους 
αλγόριθμο και έρχονται σε δημιουργική επαφή με τις βασικές έννοιες του αλγοριθμικού 
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τρόπου σκέψης (computational thinking), αναπτύσσοντας παράλληλα το καλλιτεχνικό τους 
αισθητήριο και την ικανότητά τους να συνεργάζονται (WRO, 2019). 

Οι δημιουργίες των μαθητών αλληλοδιαπλέκονται με επιλεγμένους στόχους της 
βιώσιμης ανάπτυξης, που αφορούν μεταξύ άλλων σε δράσεις για το κλίμα, τη βιώσιμη πόλη, 
τη δικαιοσύνη και τη συνεργασία ενεργών πολιτών με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός 
καλύτερου κόσμου. Οι προγραμματισμένες και αναδυόμενες δραστηριότητες που 
προκύπτουν διατρέχουν όλες τις μαθησιακές περιοχές των προγραμμάτων σπουδών, ενώ 
δίνεται έμφαση στις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, τη μηχανική και τις τέχνες (STEAM 
education). Παράλληλα, καλλιεργείται και βελτιώνεται το επίπεδο των προσωπικών, 
κοινωνικών και επιστημονικών δεξιοτήτων των μαθητών, ώστε να καθίστανται ικανοί να 
αξιοποιούν στην πράξη κάθε αποκτηθείσα γνώση. 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκδίπλωση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων 
διαδραματίζει ο «2Π», ο Παγκόσμιος Πολίτης της εκπαιδευτικής βαλίτσας της Action Aid, ο 
οποίος ως ενεργός Πρεσβευτής των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, μοιράζεται με τα παιδιά 
τα ταξίδια του στη γνώση και αποτελεί έναυσμα τόσο για την καλλιέργεια διαπολιτισμικής 
ικανότητας, όσο και για τη βιωματική προσέγγιση των επιδιωκόμενων μαθησιακών 
περιοχών. Οι μαθητές, περνώντας από το τοπικό προς το πλανητικό επίπεδο και στην 
προσπάθειά τους να αναζητήσουν τρόπους προκειμένου να γίνει ο κόσμος καλύτερος 
συνεργάζονται με τον 2Π και δημιουργούν ταινία μικρού μήκους με τα μηνύματά τους 
(https://www.youtube.com/watch?v=jPUaqaNxQDI).    

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται δια ζώσης και διαδικτυακά από τα ίδια τα παιδιά 
μεταξύ άλλων στον εκπρόσωπο του Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ κ. Φατούρο (Εικόνα 
2), σε φοιτητές του Εργαστηρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Εικόνα 3),  στο Φεστιβάλ Επιστήμης 
και Αειφορίας του ΠΤΝ Ιωαννίνων, στο ευρωπαϊκό μαθητικό ραδιόφωνο, στο δημοτικό 
ραδιόφωνο Ιωαννίνων και στο πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο του εθνικού θεματικού 
δικτύου «Βιώσιμη Πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία», που συντονίζει το 
ΚΠΕ Ελευθερίου και Κορδελιού. 
 

 



Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | STE(A)M educators & education 

604 

Εικόνα 2. Ενημέρωση για θέματα που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη από τον 
εκπρόσωπο του Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ, κ. Φατούρο 

 
Εικόνα 3. Τα ίδια τα νήπια παρουσιάζουν τις δράσεις τους σε φοιτητές του Εργαστηρίου 

Διδακτικής Φυσικών Επιστημών του ΠΤΝ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
 

Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται διάχυση από τα πολλαπλά οφέλη της αξιοποίησης της 
εκπαιδευτικής ρομποτικής και της εκπαίδευσης STEAM  σε συναδέλφους άλλων σχολικών 
μονάδων, οι οποίοι ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στον πιλοτικό Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για νηπιαγωγεία με τίτλο: «Μια βόλτα στην 
πόλη/στον τόπο μου» (Εικόνα 4). 

 
Εικόνα 4: Πιλοτικός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για Νηπιαγωγεία 
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Αποτελέσματα  

Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν τόσο μέσα από τις ημιδομημένες συνεντεύξεις, 
την επίδοση ερωτηματολογίων, τη συμμετοχική ή μη παρατήρηση της εκπαιδευτικού, όσο 
και από το πλούσιο παραγόμενο υλικό, το ευχάριστο παιδαγωγικό κλίμα και την ενεργό 
συμμετοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια των παιδαγωγικών παρεμβάσεων καταδεικνύουν 
την αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της 
εκπαίδευσης STEAM στο πλαίσιο προσέγγισης των στόχων της αειφόρου εκπαίδευσης και 
καλλιέργειας δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι όλοι οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στον 
πανελλήνιο πιλοτικό διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής για το νηπιαγωγείο θεωρούν 
την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της εκπαίδευσης STEAM ως ισχυρά 
κίνητρα ενεργοποίησης των μαθητών (Πίνακας 1).  

 
Πίνακας 1. Απόψεις των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση της 

εκπαιδευτικής ρομποτικής και της εκπαίδευσης STEAM

 
Επιπρόσθετα, στην πλειονότητά τους συμφωνούν απόλυτα ότι διευκολύνεται σημαντικά 

η προσέγγιση των στόχων της αειφόρου εκπαίδευσης, ενώ μικρό ποσοστό απλά συμφωνεί με 
την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης μεταξύ της ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής. 
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι καταγράφηκε μηδενικό ποσοστό εκπαιδευτικών, που 
διαφωνεί με την επαλήθευση του ερευνητικού ερωτήματος, όπως διαφαίνεται στον Πίνακα 
2. 

 
Πίνακας 2. Απόψεις των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών για την προσέγγιση της 

αειφόρου εκπαίδευσης 
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Τα αποτελέσματα είναι συνεπή με το αντίστοιχο ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε κατά το 
σχεδιασμό, καθώς το πρόγραμμα συντέλεσε στην αυθόρμητη και αβίαστη εμπλοκή των 
παιδιών σε αναδυόμενες και οργανωμένες δραστηριότητες που αφορούν στην προσέγγιση 
των 17 Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης μέσα από την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής 
ρομποτικής, της εκπαίδευσης STEAM, αλλά και της σύνδεσής τους με την καλλιέργεια 
πολύπλευρων δεξιοτήτων.  

Συγκεκριμένα, μέσα από την επιδίωξη επιτυχούς ολοκλήρωσης της δράσης 
καλλιεργούνται προσωπικές και συνεργατικές δεξιότητες, καθώς προάγεται η αυτενέργεια 
των μαθητών, ενισχύεται η αλληλεπίδραση και ενθαρρύνεται η κοινωνικοποίησή τους. Στο 
πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, καθώς τα παιδιά 
εκφράζουν τις απόψεις τους, αναζητούν μέσα από δοκιμές και ελέγχους εναλλακτικούς 
τρόπους προσέγγισης των θεμάτων που καλούνται να επιλύσουν και επιχειρηματολογούν 
με στόχο τη λήψη κοινής απόφασης. Παράλληλα, η διαδικασία σύνθεσης και επιλογής του 
κατάλληλου αλγορίθμου για τον προγραμματισμό των επιδαπέδιων ρομποτικών 
συστημάτων προωθεί δεξιότητες που αφορούν στην υπολογιστική σκέψη των νηπίων και 
τροφοδοτεί την ικανότητα κριτικής τους σκέψης. 

Ως επιστέγασμα των προσπαθειών ακολούθησε η τιμητική διάκριση της σχολικής 
μονάδας μεταξύ άλλων ως Αειφόρο και Οικολογικό Σχολείο και η βράβευση της παρούσας 
εργασίας στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, με 
την παράλληλη ένταξη της ομάδας στο δίκτυο Πρεσβευτών τους (Ιn Αction SGDs Schools 
Club). 

Συμπεράσματα  

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής 
παρέμβασης, η αξιοποίηση της εκπαίδευσης STEAM και των επιδαπέδιων ρομποτικών 
συστημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς λειτουργεί ως κίνητρο μάθησης, καλλιέργειας 
πολλαπλών δεξιοτήτων και παρέχει ευκαιρίες για την προσέγγιση των στόχων της αειφόρου 
εκπαίδευσης μέσα από παιγνιώδεις και ελκυστικές διαδικασίες.  

Γενικότερα, θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι αφορά άμεσα στα κέντρα ενδιαφέροντος 
των μαθητών και οδηγεί στην ενεργητική εμπλοκή τους, ανεξάρτητα από το φύλο. 
Αδιαμφισβήτητα, η ενασχόληση αυτή καλλιεργεί αβίαστα την κριτική τους σκέψη, 
λειτουργεί υποστηρικτικά στην επίλυση προβλημάτων, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και 
την καινοτομία και συμβάλλει στην αποτελεσματική συνεργασία. Αυτή η ανακαλυπτική 
διαδικασία μάθησης καθιστά τη γνώση πιο ελκυστική και τη σκέψη πιο αποδοτική. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ενώ συμβάλλει καταλυτικά στο «Άνοιγμα» του σχολείου 
στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα (Open Schools for Open Societies: OSOS). 

 
Προτάσεις 
Υποστηρίζουμε την αξιοποίηση των συμπερασμάτων της εφαρμοσμένης εκπαιδευτικής 
παρέμβασης και σε μαθητές μεγαλύτερης σχολικής ηλικίας, μετά από την κατάλληλη 
προσαρμογή του σχεδίου δράσης, με βάση τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών τους. 
Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των 
μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στην αξιοποίηση των φυσικών 
επιστημών, της τεχνολογίας/εκπαιδευτικής ρομποτικής, της μηχανικής, των τεχνών και των 
μαθηματικών, αλλά και την άμεση συμπερίληψή τους στα ωρολόγια προγράμματα 
μαθημάτων, προς παιδαγωγικό όφελος των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 
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Abstract 

This work concerns an educational scenario where the students get acquainted with the concept of 
smart chemical devices and become aware of the relationship between Information Technology and 
Chemistry. This goal is achieved through a process of exploratory activities within the framework of 
STEM methodology with a project which allows the students to develop a small-scaled intelligent 
chemical-liquid device using both the Lego EV3 kit and Python programming. Students are asked to 
use pre-existing knowledge from different fields (algorithms, programming, engineering, chemistry, 
electronics) in a transverse way that focuses on solving a real problem, that of accidents on chemical 
experiments with liquids, thus favoring authentic learning. The educational scenario was implemented 
during the 2019-2020 school year and the students responded positively to the exploratory nature of the 
scenario, became active and experimented with the construction. Finally, they managed to learn 
successfully using the trial- and- error approach. 

Keywords: educational scenario, smart chemical-liquid device, STEM, Lego EV3, Python.  

Introduction 

The application of knowledge to problem solving is one of the goals that modern learning 
theories place at the center of the educational process (Jonassen et al., 2003). The connection 
of knowledge with reality and its use for dealing with authentic situations is a didactic 
approach that gives another meaning and value to learning in the eyes of students, as it 
places the educational process on a "realistic" basis, closer to the real world. 

The project-based learning is a teaching model that implements the above philosophy 
(Francom & Gardner, 2014; Merrill, 2007). According to this, students are tested in the 
application of previously acquired knowledge, which they have to apply on a real-life 
situation. 

The STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) methodology can be 
used as a vehicle to give a more experiential character to the educational process, as it can 
provide a framework where students engage in activities in which they use the knowledge 
of various sciences (interdisciplinary approach) in a realistic context (Wang et al., 2011). 
Furthermore, it can support efficient conditions of exploratory learning, where students do 
not function as passive receivers but are suitably guided to achieve learning. 

Our teaching proposal deals with the concept of smart chemical devices and the 
relationship between Information Technology and Chemistry.  The model of project-based 
learning is adopted, in which students undertake the task to solve the real problem of 
accidents during chemical reactions with liquids that have been repeatedly recorded. The 
desired solution concerns the development of a smart chemical-liquid device. The 
educational process evolves through a series of exploratory activities within the STEM 
methodology that result in the development of a small-scaled intelligent chemical-liquid 
device using both the Lego EV3 board and Python programming. 
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Analysis of educational scenario 

Scenario identification 
The teaching scenario is entitled "Building a Smart Chemical-Liquid Device through Lego 
EV3 and Python". It has been created and evaluated in the context of the Erasmus KA201 
program PROBOT (https://probot.smcebi.edu.pl/home), whose topic is related to the 
development of open educational resources of STEM methodology with Lego EV3 and 
Python. 

The duration of the scenario is estimated at 10 teaching hours (450΄). This length of time 
is considered sufficient as long as the students have a satisfactory level of the required 
knowledge. Alternatively, this time can be adjusted according to the learning climate, the 
students' performance and the results of the mid-term evaluation of the progress that the 
teacher will make during the execution of the activities. 

Prerequisite knowledge 
The educational scenario requires students to be familiar with the Lego EV3 kit by having 
already built simple robots. Also, students should have mastered the basic programming 
concepts of variable, selection statement (if) and loop testing with condition (while) for 
writing a program. 

Purpose and objectives 
The educational scenario aims at the students experiencing experientially the concept of the 
smart chemical device and to understand the value of Information Technology in dealing 
with real world problems such as that of avoidance of accidents during chemical reactions 
with liquids. This is done through the development of a small-scaled intelligent chemical-
liquid device under the guidance of a series of STEM activities using the Lego EV3 kit and 
Python language. 

The teaching objectives of the educational scenario are for the students to: 
At knowledge level 
● describe the concept of 'smart chemical device'; 
● understand the following theoretical concepts of chemistry: mixing of colored 

solutions, dilution sequence of colored solutions, dilution factor, density, color 
concentrations;      

● explain the operation of a sensor (color detection) and of a drive mechanism (servo 
mechanism);  

● recognize the usefulness of the algorithmic structure of selection ( if ) and iteration 
with condition control (while) in solving a problem.    

At skill level 
● build an advanced robot with the Lego EV3 kit;      
● practice chemistry experiments with the help of a robot; 
● experiment with the use of Lego EV3 sensors and motors;    
● test, understand, modify and extend the code of a program; 
● use the selection command ( if ) and the condition control iteration ( while ) 

command  in Python language.      
Finally, at attitude level 
● assess the value of IT technologies in tackling common problems;        
● encourage experimentation and testing;      
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● work collaboratively in the environment of a group.  
We can also categorize the objectives of the learning scenario under the prism of what the 

Partnership for 21st Century Skills (P21) has set: 
● “The 4C`s (Critical thinking and problem solving – Creativity and innovation – 

Communication – Collaboration): this goal can be achieved with the use of robots in 
order to solve real-life problems since we do not use the robot in a conventional way 
(e.g. a vehicle), but in an unusual, innovative way (a robot in the service of 
chemistry). 

● Digital Literacy: with this project students increase their literacy in all forms 
(information, media and ICT literacy) because they have to use a programming 
language (Python) to solve chemistry problems. 

● Career and Life (flexibility – adaptability – productivity – leadership – 
responsibility): it is about a cross-curricular project, so students have to be flexible 
and responsible in order to make this construction fully-functional. 

Description 
The scenario is implemented in four (4) phases, as described below. In the following 
documents there is detailed information about the robot construction, materials needed, 
suggested experiments, students worksheets and code solutions of the proposed 
experiments. 

● https://docs.google.com/document/d/1L98U94_7OllAV7_bHf6be0Y1_HD3x3Ie/e
dit (Greek version) 

● https://docs.google.com/document/d/1grLsH-OiWWm-miE8RoiXkV05AyjPs-
lU2TLocfMTKdQ/edit (English version) 

Phase 1 - Formation of groups (10΄) 
Students are asked to form eight (8) groups of 2-4 people, all of whom are sharing a Lego 
EV3 set and work on a computer in which Python has already been installed. The teacher 
discreetly urges the composition of groups to be done with heterogeneous elements in terms 
of gender, academic and social skills (Ματσαγγούρας, 2008). After group formation, each 
group chooses a name, appoints a representative and announces to the rest the name and its 
members. 

Phase 2 - Execution of STEM construction (300΄) 
The students start developing the smart chemical-liquid robot to automate liquid-handling 
experiments. This robot is based on the model of a Liquid-handling Lego robot developed 
by a research group at Stanford University (Lukas et. al., 2017). It consists of eight 
components (Pipette, Back, Front, Top, Trolley, Brick, Color Sensor and Gears). Each group 
is given a .CAD file to build one component of the robot separately. As shown in Figure 1, 
the robot makes use of three (3) servo motors as well as the color sensor. 
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Figure 1. Smart chemical-liquid robot 

This phase is implemented in four stages. 
Stage 1: Lego EV3 construction using CAD files (45΄) 
Each group of students is asked to build one of the above-mentioned eight (8) 

components (structural modules) of the smart chemical-liquid robot (Figure 1) using a Lego 
Mindstorms EV3 box and some extra materials that have been obtained. This robot will be 
able to direct 20 cans of liquids placed on a ruler. Students are guided by the building 
instructions in worksheet 1. This stage is completed with each group presenting their 
construction in class. After this, all groups cooperate to connect the various parts of robot 
into a final operational robot. 

Stage 2: Establish SSH communication between the Lego robot and the computer. 
Students establish the SSH interface between the computer and the Lego robot as 

described in detail in worksheet 1. 
Stage 3: Develop Python program for manually controlling the robot. 
Students develop a Python program for manual control of the robot. This program allows 

control of the three robot motors using the Lego EV3 unit buttons. Specifically, two buttons 
will move the piston into the syringe (one button fast, the other one slowly), the right and 
left buttons of the unit will move the trolley and the up / down buttons will move the 
pipette head. 

Stage 4: Develop Python programs for automating the performance of indicative liquid-
handling experiments (45΄). 

Students are asked to develop Python programs for automating the following liquid 
experiments:  

• Mixing colors; 
• Dilution series and calculation of dilution factor; 
• Density levels / stratification of colored solutions of different densities. 
Students draw and describe diagrammatically (flow chart) the algorithm that will 

implement the experiment. They then formulate the Python code that implements the 
algorithm. Depending on previous programming experience, the code can be developed 
entirely by the students or given to them in the form of "Half-baked" code. Students work 
guided by worksheet 2 and they are also given the necessary Python commands. 
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Phase 3 - Presentation of results (130΄) 
Upon completion of phase 2, the groups present through a representative their solutions to 
the activities in class. 

Phase 4 - Summary and Reflection (10΄) 
The teacher makes a project summary through the discussion technique. At the same time, 
he / she asks the students to reflect on the educational process and to express their 
impressions about planning and organizing the course and the content of the educational 
scenario, in order to identify possible weaknesses. Finally, as an additional practice activity 
(at home or in the classroom) the students are encouraged to think and if possible to 
implement their own chemical-liquid experiments, utilizing the knowledge and experience 
gained. 

Adopted teaching models 
The purpose and objectives of the educational scenario are achieved experientially through 
the STEM methodology. Students use knowledge from different fields (algorithmic, 
programming, engineering, chemistry, electronic), in a transverse way that focuses on 
solving a real problem, that of accidents on chemical-liquid reactions, thus favoring 
authentic learning. The proposed scenario abandons the traditional teacher-centered model 
and proposes the way of exploratory learning, where students do not act as passive 
recipients, but rather achieve active learning guided by appropriate structured activities 
(worksheets).  

Students having been taught basic programming structures such as the selection and 
conditional iteration statements as well as the construction of simple robots using Lego EV3 
components, are then asked to apply this knowledge in the execution of a specific project. In 
other words, a constructive didactic research strategy that ensures the movement of the 
student towards knowledge is applied (Papert, 1990). This exploratory and constructive 
approach has particularly positive learning outcomes in achieving the goals related to the 
development of programming skills (Yee-King et. al., 2017). In addition, the exploratory 
character of the teaching proposal, as well as the experiential character resulting from the 
construction of STEM, favors the improvement of the performance of students who appear 
weak in traditional lessons.  

The teacher acts as a support and guidance agent for the students with interventions, 
where necessary, as well as for the optimal development of the educational process (e.g. the 
correct use of educational means, time management, etc.). The teacher also functions as a 
groups observer to ensure collaboration with mutual respect between the members and 
swapping of roles (e.g. PC operator, secretary, etc).  

Finally, this educational scenario of student group work promotes collaborative learning 
(Dillenbourg, 1999) resulting in the development of important cognitive abilities and skills. 
Group formation is done in a democratic way; however, the teacher discreetly intervenes to 
ensure that groups are formed heterogeneously in terms of gender, academic and social 
skills as well as the personality of their members (Ματσαγγούρας, 2008). In this way 
students are educated in diversity and achieve collaboration in an environment of diversity. 

Evaluation 
The educational process is evaluated by both the teacher and the students. Specifically, 
during the ultimate phase (Phase 4) students express their views on the design, organization 
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and methodological course of the scenario. Then the teacher completes the final evaluative 
form for each student. (Tables 1, 2, 3). 

Table 1. Evaluation criteria for knowledge objectives 
 

Evaluation Criterion 
ON 

/ 
OFF 

Evaluation Criterion 
ON  

/ 
OFF 

Evaluation Criterion ON / 
OFF 

Knowledge 
building 

The student did not 
understand the chemical 

concepts of mixing of 
colored solutions, 

dilution sequence of 
colored solutions, 

dilution factor, density, 
color concentrations. 

 

The student partially 
understood the chemical 

concepts of mixing of 
colored solutions, 

dilution sequence of 
colored solutions, 

dilution factor, density, 
color concentrations. 

 

The student fully 
understood the chemical 

concepts of mixing of 
colored solutions, dilution 

sequence of colored 
solutions, dilution factor, 

density, color 
concentrations. 

 

The student did not 
understand the 

operation of the color 
detection sensor 

 
The student partially 

understood the 
operation of the color 

detection 

 
The student fully 

understood the operation 
of the color detection 

 

The student did not 
understand the 

operation of the servo 
mechanisms of 

movement 

 

The student partially 
understood the the 

operation of the servo 
mechanisms of 

movement 

 

The student fully 
understood the 

operation of the servo 
mechanisms of 

movement 

 

Application 
of 

knowledge 
in realistic 

contexts  

The student did not 
apply the selection 

structure ( if ) to 
problem solving 

 
The student partially 
applied the selection 

structure ( if ) to problem 
solving 

 
The student successfully 

applied the selection 
structure ( if ) to problem 

solving 

 

The student did not 
apply the while  structur

e to problem solving 
 

The student partially 
applied the while 

structure to problem 
solving 

 
The student  successfully 

applied the while structure 
to problem solving 

 

Table 2. Evaluation criteria for skills objectives 
 

Evaluation Criterion 
ON 

/ 
OFF 

Evaluation Criterion 
ON  

/ 
OFF 

Evaluation Criterion 
ON 

/ 
OFF 

Construction 
skills 

The student did not 
complete the 
construction 

 
The student partially 

completed the 
construction 

 The student completed 
the construction 

 

Programming 
skills  

The student did not 
develop the code at 

all 
 The student developed 

code with errors  
 

The student  
developed code 

correctly 
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Table 3. Evaluation criteria for attitude objectives 
 

Evaluation 
Criterion 

ON 
/ 

OFF 
Evaluation Criterion 

ON  
/ 

OFF 
Evaluation Criterion 

ON 
/ 

OFF 

Valuation skills 

The student does 
not appreciate at 

all the value of ICT 
in dealing with 

authentic 
Problems 

 

The student partially 
appreciates the value of 

ICT in dealing with 
authentic 
problems 

 

The student fully 
appreciates the value of 

ICT in dealing with 
authentic 
problems 

 

Experimentation 
and testing skills 

The student did 
not engage in 

experimentation 
and testing 

  The student partially 
engaged in 

experimentation and 
testing 

  The student was fully 
engaged in 

experimentation and 
testing 

  

Reasoning skills 
The student did 

not justify his /her 
views 

 The student partially 
justified his /her views  The student fully 

justified his /her views  

Collaborative 
skills 

The student did 
not cooperate with 

team 
 

The student collaborated 
with team in some 

stages of the educational 
process 

 

The student collaborated 
with team at all stages 

of the educational 
process 

 

Reflection of didactic intervention 
The educational scenario was implemented during the 2019-2020 school year in the 11th 
Grade of the Informatics class of 1st General Lyceum of Aigio (24 students), at four (4) 120 
min after-school sessions in the school computer lab, with positive results in terms of 
achieving the desired goals. The students responded to the scenario, became active, 
experimented with the construction of STEM and by trial and error achieved knowledge 
successfully. The encouraging elements from the implementation of the scenario indicate the 
very positive student response, especially for those who appear weak in lessons conducted 
with the traditional teacher-centered model. This fact is attributed to the exploratory 
character of the educational scenario that enabled these students to be active and experience 
the challenge of testing, experimentation thus facilitating learning. 

Since the students of the 11th Grade of the Lyceum did not have experience in 
developing programs in a real programming language such as Python, from the previous 
classes the implementation of the scenario was planned at a time towards the end of the 
school year. This was done so that the students would have acquired a relevant knowledge 
background in problem solving with programming through the course "Principles of 
Computer Programming" of the 11th class. Although this course is about programming in 
the pseudo code language, the programming experience gained is very important for the 
execution of the worksheets on programming the Lego robot in the Python programming 
language. Also the implementation of the scenario had preceded related Lego EV3 robot 
building familiarization activities. 

The main difficulty that arose during implementation concerned the transition of 
students from the pseudo code syntax to the Python syntax. These difficulties were 
overcome by providing a relevant Python language match-up sheet to the students. 
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Conclusions 

The developed chemical-liquid robot is a powerful and useful tool for teaching basic 
programming in Python and chemical concepts for liquids to students. According to the 
results of the evaluation and through personal contact with the students the results were 
very positive. Even though most of the students had not come into contact with either 
robotic constructions or with programming in a real programming language, this was not an 
obstacle in the scenario. Instead, the students found their involvement very interesting 
which gave them the opportunity to develop their creativity, imagination and knowledge. 

As future goal we have set the implementation of more chemical-liquid experiments, as 
well as the expansion of the chemical robot with more capabilities.  
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Abstract 

It is very important that students of today, the citizens of tomorrow, comprehend natural disasters, such 
as floods, forest fires, corrosions and human interventions, as factors that shape the terrain of the area in 
which they live in. This necessity is because natural characteristics of basin runoff, affect the 
microclimate of the area, the fauna and flora and in general the area’s evolution. In this paper, we 
design and propose a STEM – compliant scenario to study and experiment with the shape of the Earth’s 
relief, using a runoff table artefact. Students simulate scenarios of surface runoff by changing the angle 
and water flow. The proposed STEM approach involve students with the design process to solve a real 
problem, the programming of the artefact and the interpretation of the collected data. The scenario 
focuses on collaborative work – places such as makerspaces, in which students design, explore and 
construct artefacts, based on open software and hardware tools.  

Key words: Surface Runoff table, Physical Computing, STEM, Geomorphology, LabVIEW, P2P, 
Makerspace 

Introduction 

STEM education, is a scientific and research area which is not yet fully defined. This 
concerns both the research community and education policy makers in many countries. The 
demarcation point as to which approach is STEM and which is not, relates to the teaching 
models used, to the assessment tools, to the curriculum involved, to the form of education 
and to the concepts involved (Psycharis, 2020; Tillinghast, et al., 2020). STEM is much more 
than an acronym; it is a philosophy and an innovative way of approaching the educational 
process. A STEM educational approach pre - supposes not only the simultaneous 
involvement of four disciplines (i.e. science, technology, engineering and mathematics), but 
also encompasses the direct involvement of students in all its stages. Therefore, a STEM 
approach supports the understanding of engineering and construction activities, along with 
improving students’ engagement with technologies in an interdisciplinary way (Bybee, 
2010). 

A STEM oriented curriculum, directly engages students with real – life problems. 
Teachers often deal with the problems in a holistic way and do not investigate the solution 
as separate sub – problems. The STEM approach allows a teacher to investigate concepts 



Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | STE(A)M educators & education 

618 

from each discipline and to point out how separate scientific fields are all necessary to solve 
a problem. In that way, students can design and work out their modular way of thinking, 
test their solution on experimental data, and reshape their thoughts about their prototype 
artifact. This process can be implemented using either physical computing (i.e. Arduino 
construction), or simple computer – free, unplugged STEM approach (Psycharis, et al., 2020). 
The STEM approach is enhanced through peer to P2P (peer to peer) learning, according to 
which students’ are involved in a work process in which “they learn from their classmates”. 
This process is mutually beneficial and involve the sharing of knowledge, ideas, 
experiences, of all participants in a group. Peer STEM education is also a way for a student 
to move from independent to interdependent and mutual learning environment (Kennedy 
et. al, 2014).  

The primary goal of any STEM program should be the students’ development of a 
demonstrative way of thinking in mathematics, in design thinking in engineering, in 
scientific research an in computational thinking in technology, which while being separate 
and independent approaches, are somehow inter - connected, through problem solving and 
experimental processes (Glancy & Moore, 2013). To this end, STEM activities, apart from 
being enjoyable, allow students to think, to seek for solutions by developing their 
imagination and creative thinking, and to collaborate and communication among groups. A 
prerequisite is that these activities should constitute the appropriate conceptual framework 
(Bottia, et al., 2018; Patrinopoulos & Iatrou, 2019). 

Computational Thinking and STEM Pedagory 

Almost after three decades, information and communication technologies (ICT) have 
dominated in the education field, initially as supportive tools for other courses of 
autonomous cognitive objects, but gradually have evolved and expanded their influence, 
through the process of computational thinking. We could define “computational thinking” 
as a mental process involved in shaping a problem and expressing its solutions in such a 
way that a dipole “computer – human” can handle it effectively by collaboration (Wing J., 
2014).  

As it is widely accepted, computational thinking is a kind of analytical thinking. It 
embraces the mathematical way of thinking to approach the solution to a problem. 
Additionally, it shares encompass with the engineering way of thinking, the ways with 
which we could approach the design and evaluation large and complex systems that operate 
within the constraints of the real world. Finally, it supports the scientific ways of thinking 
with which we approach the understanding of computational processes, intelligence, 
cognition, human wit and behavior (Wing, 2008). The following figure, shows the 
computational thinking dimensions, according to research studies of (Weese & Feldhausen, 
2017) 

The introduction of computational science in education is now considered, as an 
approach that should be taken into account in STEM educational planning, due to its 
positive effect. As reported (Wing, 2014) in 2012 the British Royal Society in its report on 
education status, states that the “computational thinking” offers alternative ways of 
understanding physical and technological systems through the multileveled impact on 
human through processes and proposes that each child should be given the opportunity to 
experience this approach inside school. This report has shaped the UK National curricula as 
presented in 2013, and predicts that students should be taught computational science 
concepts, depending on their age level. In shape 1 we present the computational thinking 
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concepts, as defined by Weese (Weese & Feldhausen, 2017), which highlight the basic STEM 
pillars any STEM didactic approach should rely on. 
 

 
Shape 1. Computational Thinking Concepts according to Weese & Feldhausen, 

Computational content STEAM pedagogy seems to be effective in teaching and learning, 
as well as on students’ capacity to implement this in a form of didactic scenario. Students 
can use this methodology (i.e. epistemic approach) to develop inquiry based scenarios, to 
collect and analyze data and to decompose a given real – life problem. They are also 
engaged in the abstraction process and in developing code using optical and text – based 
programming, as well as physical computing. In addition, they can design and make 
artifacts based on engineering, engage in the creation of prototype and understand that 
prototype should be tested according to the outcomes of the collected data from their model 
(Psycharis, S. 2018). This article is based on the conceptual framework of computational 
STEAM pedagogy, as students engage themselves with experiment and testing of their 
model, which estimates the Earth’s relief, through a series of runoff table artifact, as 
presented below. 

STEAM and Geoscience 

It is important that students, the citizens of tomorrow, understand natural disasters, such 
as floods, forest fires and human intervention, are factors that shape the terrain of the area in 
which they live in. This necessity is because natural characteristics of basin runoff, affect the 
microclimate of the area, the fauna and flora, and in general the area’s evolution. STEM 
didactic scenarios focusing on Geoscience for students, awake their consciousness regarding 
the environment. Focusing on solving authentic problems, students, face problems related to 
geological mapping, other basic geological concepts, and geological historical events of each 
area, hydrology and environmental geology.  In these projects, students are often asked to 
combine engineering techniques, to create and artifact or model, mathematics, to collect and 
analyze their data and computer science, to further understand geo-mappings through 
simulation models, or GIS tools for Geology.  

These projects, are usually implemented within the natural environment and not within 
an ordinary school - room. In this way, students are given the opportunity to gain 
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experimental experiences, to participate in STEAM activities through excursions, camping, 
workshops and other activities that enhance their sense of participation and serve to build 
students’ confidence level of success in STEM. Additionally, they increase their interest in 
Geology and Geoscience, and pursue careers related to Geosciences (Llanes, 2016; Musavi, et 
al., 2018; Janowicz, 2020; Tillinghast, et al., 2020). Our presented scenario’s construct phases 
engage computational thinking pillars and makerspaces philosophy, which engages 
students with engineering principles, construction, data collection and analysis, testing and 
debugging.  

Therefore, in this paper, we propose a P2P STEM - related Geoscience scenario, focusing 
on constructing runoff table for studying and experimenting with the Earth’s surface relief. 
The scenario triggers students to experiment with soil erosion process, using a runoff table 
artifact, as constructed with recycled materials and physical computing sensors. Following, 
we given the reader all necessary scientific information regarding runoff tables and 
afterwards we present our STEM scenario. 

Surface runoff table Background Concepts 

The perpetual movement of water between the atmosphere, hydrosphere, lithosphere 
and biosphere, has an impact on the shaping of the Earth’s relief. A portion of the water that 
falls over the land flows superficially, a process referred to as surface runoff. The main 
exogenous process has led to the shaping of the Earth’s relief, though weathering and 
erosion. Weathering refers to the removal of rock and soil material and the production of 
sediments. The rock disintegration is due to both physical and chemical processes, as well as 
biogenic ones (e.g. Charlton, 2008; Huggett, 2011; Theodorikas, 2017; Evelpidou, 2018). The 
produced sediments are removed from their in situ position through the water, gravity or 
wind and get transported downstream. The distance of their transportation depends on 
several factors, such as their size and the power of the force that leads to their movement 
(for instance, the velocity of the flowing water). When it comes to size, fine sediments are 
generally transported at greater distances than coarse ones. The power of the transporting 
force determines the distance at which a grain of a given diameter can be transported and 
mainly depends on the gradient of the slope (e.g. Charlton, 2008; Huggett, 2011). Coarse 
sediments are transported through traction; medium-sized sediments are transported 
through saltation and finer ones through suspension (e.g. Evelpidou, 2018). 

The total fluvial sediment load is grouped into two categories. The material that stems 
from the bed itself is referred to as bed material load, whereas the sediments that are 
produced through the erosion of the flood plain during high flow events is called wash load. 
The overall process of the sediment removal, transportation and disintegration often 
referred to as erosion. They form three zones, based on which one of them is dominant, 
namely the erosion zone, which is mainly found in the upper part of a drainage basin, the 
deposition zone, which usually occupies the lower part of the basin, and the intermediate 
transportation zone (e.g. Evelpidou, 2018). 

When the power of the force decreases (for example when the gradient is reduced or due 
to obstacles in the channel bed), the transported sediments are deposited into the channel 
bed, in the sea or, during high flows, in the flood plain (e.g. Charlton, 2008). The factors that 
affect the extent to which erosion takes place are climatic (such as intensity, quantity and 
duration of the rain), physio - geographic (mainly the slope gradient, length and shape, as 
well as the drainage network characteristics), geological, pedagogical, vegetational and 
anthropogenic. The latter mainly refers to land cover and management. Channel bed 
interventions such as waste disposal increase the bed roughness and force water to 



 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
621 

overcome its natural bed and flood. Furthermore, agricultural regions are more prone to 
erosion than forest areas, whereas a conflagration or deforestation also increases an area’s 
vulnerability. 

The aforementioned processes gradually lead to the formation of river valleys. Initially, 
soil erosion is caused by the raindrops (splash erosion), resulting in the removal of soil 
particles, which are transported downstream. Water flows superficially, forming a thin layer 
(sheet flow), until the first rills are formed, i.e. lesser parallel channels that are subject to 
down cutting erosion. These rills are further incised and widened and are finally conjoined, 
forming one or more gullies. These gullies are incised, as well as widened, further and at the 
same time, backward erosion, i.e. prolongation of the channels upstream. In this way, 
valleys are formed (e.g. Charlton, 2008, Bendahmane et al., 2017). At high flows, water 
exceeds the channel bed boundaries and inundates the drainage basin. This process is 
referred to as a flood (e.g. IPCC, 2012). At the same time, it bears fine-grained load, which is 
deposited in the inundated areas when water retreats. In that way, a floodplain is formed. 
The magnitude of most floods does not suffice to provoke changes in the floodplain, save 
the part on each side of the channel. On the contrary, drastic changes are generated when 
mega-floods occur (e.g. Charlton, 2008; Huggett, 2011). 

All the aforementioned processes take place perpetually and therefore, the Earth’s relief 
is a dynamic system, meaning that it is constantly evolving and changing. The processes and 
the results of each of them, along with the results of human intervention is an important 
discussion in various courses and education levels. Especially in natural hazards, e.g. flash 
floods it is important to understand and be able to ‘observe’ the evolution of the 
phenomenon.  It is worth mentioning that the changes of natural characteristics of the 
drainage basins and climate are playing a crucial role in the evolution of the area. For 
instance, a change in the rain intensity and/or duration can result in the rapid flooding of an 
area. Moreover, human interventions, such as channel beds occupation, constructions into 
the beds or floodplains, channel bed reshaping etc., can also affect the flood hazard. All 
these processes are hard to observe and comprehend in the field, not to mention in mere 
images and videos, unless very well understood. These processes are taught both in schools 
(in several Geography, Geology and Environment courses and as general knowledge) and in 
universities (mainly in nature science faculties and courses, such as Geology, Physical 
Geography, Climatology, Hydrology, Engineering etc.). 

 
Shape 2. Splash erosion procedure and types of erosion  

One way for both natural sciences/geosciences students and school pupils to observe 
such changes and understand the surface runoff processes is the usage of surface runoff 
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tables that could simulate the surface runoff processes that take place in the nature. Besides 
aiding both students and pupils comprehend them, is worth mentioning that they are very 
easy to use for educational purposes in a laboratory or in the classroom. Therefore, they 
should be used in the class. This kind of tables may be filled with fine material (e.g. natural 
or artificial sand). Water could be dropped to the table and its movement causes the 
formation of a “river” channel. The relief this material forms, the gradient of the table, the 
quantity, the intensity and the duration of the ‘rainfall’, as well as the morphometric and 
physiographic features of the channel, can be changed at will. The user determines the 
velocity, quantity and duration of the added water, in order to simulate the rainfall 
characteristics. Water that flows into the channel reshapes the initially and artificially 
formed relief in the same way that it would in nature, but very quickly, allowing trainees to 
observe all the aforementioned processes and comprehend, for instance, the different zones 
(erosion, deposition and transportation zone) and processes, river meandering, delta 
formation etc. In this way, the initially formed channel is also changed. Shape 2 depicts the 
splash erosion and types of erosion (Evelpidou, 2020) 

STEAM Geoscience Scenario  

The design and usage of a surface runoff table can be used in an experiential STEM 
lesson, making the study of the Earth’s relief and the contextual processes both easy to 
understand and entertaining. Students can have the ability to not only observe them, but 
also actively participate in the lesson (e.g. by determining the water and “relief” 
characteristics themselves). The surface runoff tables could simulate the surface runoff 
processes that take place in nature. Besides aiding both students and pupils to comprehend 
them, it is worth mentioning that they are very easy to apply for educational purposes in a 
laboratory or in the classroom. This kind of tables are filled with fine materials (e.g. natural 
or artificial sand). Water is flowing inside the table and its movement causes the formation 
of a “river” channel. The relief this material forms, the gradient of the table, the quantity, the 
intensity and the duration of the “rainfall”, as well as the morphometric and physiographic 
features of the channel, can be changed at will. Therefore, students experiment with these 
system parameters and study the evolution of the phenomenon. The user of the artefact 
determines the velocity, quantity and duration of the added water in order to simulate the 
rainfall characteristics.  

Water that flows into the channel, reshapes the initially and artificially formed relief in 
the say way that it would to in nature, however in a more quick way, allowing trainees to 
observe all the aforementioned processes and comprehend, for instance, the different zones 
(i.e. erosion, deposition and transportation zone) and processes, river meandering, delta 
formation etc. In this way, the initially formed channel is also changed. 
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Shape 3. Surface run - off concepts (source: https://climate.nasa.gov/) 

According to shape 3, students realize the surface run - off concepts and how river 
channels are formatted. Students built their own tables and experiment by tweaking 
parameters such as water flow and runoff table angle. They collect their data and record 
their observations to conclude how erosion is affected depending on the material they use, 
the obstacles that exist or by changing the slope of the surface runoff tables.  

 

Shape 4. The side view of the runoff table for STEM experiment 

Students use TinkerCAD (www.tinkercad.com), which is a free on line design and 
simulation tool, to design their experimental run off table. In shape 4 we depict the side 
view of their designs. Students save their designs and print the tables with a 3D printer, 
using flexible plastic material. In particular, the dimensions of the table is 80x100 cm. The 
two basic parameters are: 1) the angle, which elevates the table in Z – axis and 2) the water 
flow pressure, as controlled by a flow meter. In shape 5, we depict the front and rear view of 
the runoff table artifact, in which the elevation mechanism and the flow valve is obvious.  
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Shape 5. The front and rear view of the run - off table for STEM experiment  

Following, students construct their design artifacts with the use of recyclable materials 
and 3D printer. Students extract their design file and use a 3D printer to construct the table 
/ basin. The electromechanical materials needed for the construction phase are as follows:  

• 1 x Flow meterQ Model: YF-S201, Sensor Type: Hall effect 

• 1 x Electrical valve 12 V 
• 1 x CNC Shield V3.0 
• 1 x ARDUINO UNO  
• 1x A4988 Driver 
• 1x 4401 Stepper Motor 
• 1 x Leaner potentiometer 10KΩ 

The control / programming of the simulation process is done with LabVIEW. LabVIEW 
interface contains a set of virtual programming tools that helps users to easily program 
applications that receive data from an external environment. Additionally, LabVIEW uses 
NI VISA drivers to provide an interface with the external environment via the computer’s 
COM serial communications port using RS – 232 protocol. Using LabVIEW’s front panel, we 
have a graphical way, via which we can easily tune our system’s settings. The block 
diagram, in shape 6, of the proposed STEM – based activity system for simulating runoff 
tables is as follows:  
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Shape 6. Block diagram of physical computing for runoff table artefact 

Students through the control element of LABVIEW front panel, change the slope (i.e. 
angle) of the runoff tables. During Z – axis movement, students measure the slope of the 
artefact using a protractor.  We choose not to automate the angle change process, so that the 
student can contribute to the system control process. To understand the erosion 
phenomenon process, students through LABVIEW’s control element, adjust an analogue 
electric valve the water flow that is infused inside the table. 

Conclusions 

The surface run - off tables simulate the surface runoff processes that take place in the 
nature. In this paper, we use this concept to design and propose a STEM – compliant 
scenario, where students experiment with runoff parameters and comprehend the Earth’s 
shape relief. This kind of tables is filled with materials like sand, water is dropped on the 
table, and the table’s movement causes the formation of a “river” channel. We construct our 
run - off experiment table using 3D printed and we program and control the angle and the 
water flow with physical computing sensors and platforms. The student experiment with 
the process by determining the pressure, quantity and pressure of the added water, to 
simulate the rainfall characteristics. Indeed, different parameter values lead to different 
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zones of erosion, river meandering and delta formation. STEAM activities in Geoscience 
raise the environmental awareness of students to a high level.  

References in foreign languages 

Bendahmane, F., Marot, D., Alexis, A. (2017). Experimental Parametric Study of Suffusion and 
Backward Erosion. American Society of Civil Engineers, 2008, 134 (1), pp.57-67.  

Charlton, R. (2008). Fundamentals of Fluvial Geomorphology. Abingdon, England & New York, USA: 
Routledge. 

Evelpidou, N. (2018). Geomorphology. Laboratory exercises, Alexandroupolis, Greece: Academic Press 
I. Basdras & Co. GP (In Greek). 

IPCC (2012). Summary for policymakers. In: Field C. B., Barros V., Stocker T. F., Qin D., Dokken D. J., 
Ebi K. L., Mastrandrea M. D., Mach K. J., Plattner G.-K., Allen S. K., Tignor M., Midgley P. M. (Eds.), 
Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation, A Special 
Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge 
University Press, Cambridge, UK, and New York, NY, USA, pp. 3–21. 

Whipple, K.X., Tucker, G.E. (2002). Implications of sediment-flux-dependent river incision models for 
landscape evolution. Journal of Geophysical Research, 107 (B2), 2039.  

Huggett, R.J. (2011). Fundamentals of Geomorphology (3rd ed.). London, England & New York, USA: 
Routledge. 

Theodorikas, S.S. (2017). Mineralogy-Petrology (4rd ed.). Thessaloniki, Greece: Graphic Arts “Melissa” 
Inc (In Greek). 

Bottia, M., Stearns, E., Mickelson, R., & Moller, S. (2018). Boosting the numbers of STEM majors? The       
role of high schools with a STEM program. Science Education, 102(1), 85-107. 

Bybee, R. W. (2010, 9). Advancing STEM Education: A 2020 Vision. Eric institute of education sciences. 
Glancy, A. W., & Moore, T. J. (2013). Theoretical Foundations for Effective STEM Learning 

Environments. 
Janowicz, L. (2020). Adolescent Adventures in Geology: Impacts of Geoscience-focused STEM 

Education Combined with Recreation Activities on Adolescents’ Perceived Self-Efficacy. 
Llanes, G. E. (2016). Effectiveness of the Integration of a STEM career awareness program in a regular 

Geology Class in Increasing Awareness and Knowledge of Geoscience. 
Musavi, M., Friess, W. A., James, C., & Isherwood, J. C. (2018). Changing the face of STEM with 

stormwater research. International journal of STEM education, 5(1), 1-12.  
Patrinopoulos, M., & Iatrou, P. (2019). Implementation of STEM Tinkering Approaches in Primary 

School Education in Greece. Sino-US English Teaching, 16(12), 510-516. 
Psycharis, S. (2018). STEAM in education: A literature review on the role of computational thinking, 

engineering epistemology and computational science. computational steam pedagogy 
(CSP). Scientific Culture, 4(2), 51-72. 

Psycharis, S., Kalovrektis, K., & Xenakis, A. (2020). A Conceptual Framework for Computational 
Pedagogy in STEAM education: Determinants and perspectives. Hellenic Journal of STEM 
Education, 1(1), 17-32. 

Psycharis, S. (2020). A New Era with STEM Education?. Hellenic Journal of STEM Education, 1(2), 43-44. 
Tillinghast, R. C., Appel, D. C., Winsor, C., & Mansouri, M. (2020, August). STEM Outreach: A 

Literature Review and Definition. In 2020 IEEE Integrated STEM Education Conference (ISEC) (pp. 
1-20). IEEE. 

Weese, J., & Feldhausen, R. (2017). STEM Outreach: Assessing Computational Thinking and Problem 
Solving. 2017 ASEE Annual Conference & Exposition. ASEE Conferences, Columbus, Ohio. 
https://peer.asee.org/28845  

Wing, J. (2014). Computational Thinking Benefits Society. Social issues in computing. Retrieved from: 
http://socialissues.cs.toronto.edu. 

Wing, J. M. (2008). Computational thinking and thinking about computing. Philosophical transactions 
of the royal society of London A: mathematical, physical and engineering sciences, 366(1881), σσ. 
3717-3725. 



 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
627 

Kennedy, T., & Odell, M. (2014). Engaging students in STEM education. Science Education 
International, 25(3), 246–258. 

LabVIEW Programming, available at: https://www.ni.com/en-us/shop/labview.html 
Evelpidou N. (2020), Geomorphology, Tziolas Publications, Athens, 2020 [Eudoxus code: 86054269] 
 
 
 
 
Σύνδεσμος βίντεο- QR CODE 
 
https://bit.ly/30dPdeZ  
 
 

  



Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | STE(A)M educators & education 

628 

Robotics as a dynamic vehicle toward STEAM Education 
in 21st century classroom 

Katerina Glezou 
glezou.k@e-arsakeio.gr   

Arsakeia Schools Psychikou, Athens, Greece 

Abstract 

This paper provides an insight into a STEAM approach aimed at developing 21st century skills, 
computational thinking and creativity by engaging junior high school students in robotics and 
programming activities employing the Edison educational robotics system. The purpose of this paper is 
to bring forward the main features of teaching interventions implemented in real-world classroom for 
five successive school years, as well as to provide the educational community with particular examples 
of teaching practices for inspiration, implementation and reflection. An exploratory case study has been 
conducted; research framework, key aspects and findings are reported; solutions, recommendations and 
future research plans are discussed. The author argues that a combination of robotics, programming 
and unplugged developmentally appropriate activities promote STEAM Education and foster 21st 
century skills, computational thinking and creativity development. 

Key words: Robotics, STEAM approach, Edison, programming, computational thinking 

Introduction 

Research has shown that providing meaningful robotics experiences for students within all 
school levels positively impacts their perceptions and dispositions towards STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts, Mathematics) Education and computational thinking (e.g. 
Bers, 2010; Lee, Sullivan, & Bers, 2013; Elkin et al, 2014; Chevalier et al, 2016; Mondada et al, 
2017; Constantinou & Ioannou, 2018; Glezou, 2021). Educational robotics systems offer 
students the possibility to express and exploit their thoughts, ideas and intuitions and 
support the process of building knowledge by creating learning environments rich in 
speculation and opportunities for experimentation. Robotics is emerging as an important 
tool in the teaching-learning process, providing the opportunity to apply constructionist 
teaching practices with positive learning outcomes at the level of knowledge, attitudes and 
skills, and active learner-building. Robotics offers special educational leverage as it is multi-
disciplinary and involves a synthesis of many subjects, concepts and topics, including 
mathematics (algebra, geometry and trigonometry), programming and electronics, science 
(e.g. forces and laws of motion, materials and physical processes). Robotics, both as a 
learning object and as a learning tool, provide students with a rich constructionist 
environment for communication, collaboration, exploration, meaning negotiation, tinkering, 
artefact construction and learning. Students are invited to work on experiments, authentic 
problem-solving, problem-finding and problem-posing; they collaborate, discuss alternative 
strategies and improvements for a simplistic engineering design and build robotic artefacts; 
they use sensors in order to connect the robot with the external environment and program 
the robot behaviours; they find and fix bugs when things don’t work out the way they 
wanted. At the same time, they learn core principles of design, about how to experiment 
with new ideas, how to take complex ideas and break them down into simpler parts, how to 
collaborate with other people on their projects, how to stay persistent and to persevere in 
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the face of frustrations when things are not working well. The idea of “learning by design” 
is central in the project-based learning approach developed around open-ended problems 
according to students’ interests. Students are willing to experience hands-on activities, 
acquire new knowledge and skills and gain understanding of how the world works with 
their sense of creativity, curiosity, and persistence.  

Robotics is considered as a fertile way to engage children in creative interdisciplinary 
explorations, in collaboration and teamwork and develop fine motor skills and hand-eye 
coordination (Bers, 2008, 2010; Lee, Sullivan, & Bers, 2013). Robotics also is a promising way 
to foster problem solving skills and “debugging” (Bers, Flannery, Kazakoff, & Sullivan, 
2014). Robotics systems can help children develop an in depth understanding of 
mathematical concepts such as number, size, and shape (Bers, 2012).  

Several researchers have focused on experimenting with robotics activities in classrooms 
even in early childhood education (Bers, 2008; Kazakoff & Bers, 2012; Kazakoff, Sullivan & 
Bers, 2013, Glezou, 2021). Recent studies highlight the added value of robotics teaching 
interventions in all educational levels and focus on exploitation of different robotics 
systems, such as Bee Bot (Kopelke, 2011; Komis & Misirli, 2011, 2012; Glezou, 2020; Γλέζου, 
2017α), Lego WeDo (Elkin et al, 2014; Γλέζου κ.α., 2015; Γλέζου, 2018), Edison (Γλέζου, 2017b, 
2017c; Γλέζου & Μπιρμπίλης, 2017) and Thymio (Chevalier et al, 2016; Mondada et al, 2017; 
Constantinou & Ioannou, 2018). 

This paper focuses on the design and implementation of robotics activities in real-world 
classroom conditions in high school employing the specially designed, pedagogically 
appropriate Edison educational robotics system. It suggests that robotics can provide a 
powerful educational vehicle for guiding secondary school children toward learning in the 
digital age. It considers what makes robotics stimulating and motivating to children and 
describes learning that has emerged from students’ experiences in building and 
programming robots. It describes examples of activities as students identifying and 
understanding principles, concepts, and elements of practice that are fundamental to 
programming and engineering in order to solve robotics problems in a social context. It 
describes further, how secondary school students working in teams learned about 
programming and engineering in a way both well-grounded and generalizable. It is 
observed that the students’ interest in and focus on “making the robot do what I want” 
leads them to serve the mission, and to investigate the nature and extent of learning 
associated with building robots for personal meaningful challenges, explorations, creations 
and innovations.  

The study reported here is part of the author’s effort to extend experience in designing 
and implementing learning environments that support learning through exploration, 
expression, construction, meaning negotiation and collaboration using robotic systems in 
real-world classroom conditions. The author attempts to gain some further insight into the 
potential of using robotic systems and programming environments in the context of multi-
disciplinary hands-on activities that foster computational thinking and creativity. Using a 
variety of tools, strategies and methods as well as qualitative approaches employed in case 
studies of classroom practice, the findings highlight the overall process and the differences 
in the students' levels of engagement and performance, indicating some special features that 
contribute to or cause difficulty in the creation of an effective constructionist learning 
environment. 

The basic research questions of the particular study are: i) How can the Edison robotics 
system be integrated into teaching practice in real school conditions? and (ii) What are the 
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difficulties that arise in the classroom and how can they be dealt with in order to achieve the 
best learning outcomes? 

Within the framework of these questions, exploratory case studies, concerning 
computational thinking and creativity by engaging students in robotics and programming 
activities, have been conducted and are described below. 

The paper is structured as follows: the research framework is provided; key aspects and 
the findings of the case studies are presented. Main features of teaching interventions 
concerning the utilization of robotics systems, digital learning environments and unplugged 
activities in the classroom focused on computational thinking and creativity development 
are described. Finally, the interpretations of the findings, solutions and recommendations as 
well as possible future research directions are discussed. 

Research framework 

The present study is part of a wider research, which aims to implement a constructionist 
approach to develop computational thinking and creativity by engaging students in robotics 
and programming activities regarding specially designed, pedagogically appropriate 
educational robotics systems for Secondary Education. The aim of this research is to bring 
forward the basic parameters of an effective constructionist approach, at the level of 
designing, development and implementation in authentic school conditions.  

In the framework of the present study, the suggested activities concern the utilization of 
Edison robotic system in the 1st Arsakeio Junior High School Psychikou, a private school in 
Athens, Greece, for five successive school years. The use of Edison and Lego bricks 
involved, beyond designing and building robotic constructions, programming them in 
Edware environment for the first two years of research, EdScratch environment for the last 
three years of research and Open Roberta for the last year of research during the pandemic 
Covid-19. 

More specifically, the suggested approach was implemented in real classroom conditions 
with students of the 2nd grade (13-14 years old students for the first two years of research 
using Edware programming environment) and the 1st grade (12-13 years old students for the 
last two years of research using EdScratch programming environment) of Junior High 
School. The activities took place during the "Introduction to Educational Robotics" optional 
course in the framework of the "Culture Zone - Experiential actions" at 1st Arsakeio Junior 
High School Psychikou. The course concerns introductory lessons in Robotics one didactic 
hour per week and is part of the eight-hour daily timetable.  

The basic research questions of the particular study are: i) How can the Edison robotic 
system be integrated into teaching practice in real school conditions? and (ii) What are the 
difficulties that arise in the classroom and how can they be dealt with in order to achieve the 
best learning outcomes? 

Within the framework of these questions, exploratory case studies, concerning 
computational thinking and creativity by engaging students in robotics and programming 
activities, have been conducted and are described below. Each case study uses ethnographic 
and action research elements since the researcher was also the teacher of the class. In the 
framework of the study after the setting of the basic teaching objectives, a series of lessons 
were structured in phases, each phase in stages and each stage in distinct steps. Then, the 
teacher-researcher developed a) scenarios, b) activity worksheets-lesson plans, c) student 
worksheets and d) teacher worksheets. Data were collected from the teacher-researcher’s 
notes-diary after each didactic hour, the students’ notes-drafts, the filled-in worksheets, the 
artefacts/projects of the students, as well as semi-structured interviews of students. The 
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data then, underwent a qualitative analysis, whose results led to modifications in the 
ergonomics, the appearance and the function of the artefacts, as well as the ameliorative 
reshaping of the lesson plan and the worksheets.  

The heterogeneity of the students had to do with the different cognitive level of the 
students as well as with their basic computer and robotic skills and with their programming 
and engineering skills in particular. 

Educational Robotics in the classroom 

The "Introduction to Educational Robotics" course was introduced for the first time in the 
2nd grade of Junior High School in the framework of the "Culture Zone - Experiential 
actions" at 1st Arsakeio High School Psychikou in Athens, Greece, in the school year 2016-
2017. Edison was used as the main robotic system in the "Introduction to Educational 
Robotics" course using the EdWare programming environment in order to program the 
Edison robots.  

Students were involved in collaborative activities in robotics and programming and 
became familiar with the features and functions of the Edison robot. During the lessons, 
students have the opportunity to collaborate, program automations and build robotic 
artefacts of personal meaning and interest using the Edison robot and Lego bricks. Students 
play, experiment, investigate and learn, apply research (observation, hypotheses, controls, 
corrections, confirmations, conclusions). Firstly, students create specific constructions based 
on activity worksheets, and secondly, they proceed to their own original constructions from 
scratch according to their interests and their imagination.  

After two years of successful implementation of the "Introduction to Educational 
Robotics" course in the 2nd grade, the school administrative board finally decided to expand 
it to the 1st  and the 3rd grade of High School, responding to the strong demand of the 
teacher, the students and their parents as well as demand of the times. The school board 
selected to implement the "Introduction to Educational Robotics" course by using the robotic 
systems Edison, Thymio and LEGO® MINDSTORMS® EV3 for students of the 1st, 2nd and 
3rd grade of Junior High School respectively. The use of the robotic systems involves 
building robotic constructions and programming in EdScratch for Edison, in Scratch 3.0 for 
Thymio and in LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 environment for LEGO® 
MINDSTORMS® EV3 respectively. 

From the 2018-2019 school year until now, “Edison robot” is introduced as the main 
robotic system in the "Introduction to Educational Robotics" course in the 1st grade of High 
School, and EdScratch is used as the main programming environment in order to program 
the Edison robots. 

In the school years 2016-2017, the class consisted of a mixed group of fifteen (15) students 
of 2nd grade of Junior High School, five (5) girls and ten (10 boys), aged 13-14 years old.  

In the school year 2017-2018, the class consisted of a mixed group of sixteen (10) students 
of 2nd grade of Junior High School, seven (7) girls and three (3) boys, aged 13-14 years old.  

In the school year 2018-2019, the class consisted of a mixed group of fourteen (14) 
students of 1st grade of Junior High School, five (5) girls and nine (9) boys, aged 12-13 years 
old.  

In the school year 2019-2020, the class consisted of a group of twelve (12) students of 1st 
grade of Junior High School, all boys, aged 12-13 years old. 

In the school year 2020-2021, the class consisted of a group of sixteen (16) students of 1st 
grade of Junior High School, three (3) girls and thirteen (13) boys, aged 12-13 years old. 
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The students engaged in team collaboration activities that aimed at: 
• Introduction to robotics and programming.  
• Familiarization with the Edison robotic system. 
• Programming in the EdWare or/and EdScratch or/and Open Roberta environment. 
• Experiential exploratory learning. 
• Development of computational/algorithmic/engineering thinking.  
• Cultivating programming, cognitive and handling skills. 
• Developing communication and collaboration skills.  
• Cultivating creativity and imagination. 

Initially, the students participated with enthusiasm in an unplugged activity called “The 
Volunteer Turtle” Game, following instructions to proceed on a specific route, utilizing 
rectangular floor tiles and developing kinaesthetic and orientation skills, distance 
estimation, formulation and execution of clear instructions. 

After an introductory presentation, brainstorming and discussion on key concepts 
regarding robotics (e.g., robot, sensors, inputs, outputs, activators) students were called to 
experiment with the Edison robot. Initially, the students in pairs experimented and 
identified the basic features and functions of Edison by free experimentation. They 
proceeded to control the movement of the robot by reading a barcode and using the 
characteristic accompanying Edmat track. 

Based on the proposed activities according to the manuals 
https://meetedison.com/robot-activities/, https://meetedison.com/robotics-lesson-plans/ 
(Miller, 2014) from the official website, a series of evolutionary activities was followed:  

• Activity 1 - Driving with palms.  
• Activity 2 - Avoidance of Obstacles.  
• Activity 3 - Hunting the lens. 
• Activity 4 - Following the line.  
• Activity 5 - Restriction within limits.  
• Activity 6 - Sumo Wrestling.  
• Activity 7 - Remote control. 

Of special interest and impact was the track creation activity by the students themselves 
using black insulating tape on white cardboard. Each pair created their own track, tested 
with robots and proposed to another group in order to experiment, drive the robot and find 
the solution (escape of the labyrinth). During the "Sumo Wrestling" activity, students had 
the opportunity to build - expand - enrich robots with Lego bricks as structural elements 
and competed enthusiastically in the construction of solid compositions for the 
predominance over "opponents". Subsequently, the students, working in pairs, gradually 
switched to increasingly complex code development activities using the EdWare 
programming environment in order to program the Edison robots. The construction of an 
Edison-Lego excavator by combining two Edison robots and the corresponding LEGO® 
(LEGO Compact Tracked Loader - package with code 42032), followed, with students 
working in pairs. The possibility to control the movement and behaviour of robots with a 
remote control created an atmosphere of real excitement. For more information regarding 
the robotic activities, it is suggested to watch an indicative video below: 
https://vimeo.com/262610960. 

Throughout the courses, the students actively participated, experimented, 
communicated, searched for and managed information, expressed their concerns, made 
questions, engaged in research process (observation, hypothesis formation, case testing, 
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correction and/or affirmation of hypotheses, drawing conclusions), created, checked and 
debugged programs, collaborated, and learned through playing.  

Students worked in teams to create their own mazes or obstacle courses for robots to 
traverse directly on the classroom floor. Each team made a unique obstacle course with its 
own twists and turns for robot to navigate. Careful planning is required to enter the 
sequence of commands that send the robot around the twists and turns of the obstacle 
course in order to complete it successfully. Teams exchanged their mazes or obstacle courses 
and challenged one another.  

On a first level, the teacher uses a framework of robot driving activities, typical 
challenges - problems of graded difficulty that utilizes a target object, where additional 
motion and turn commands are gradually required. The students move into a series of 
activities utilizing first a single target object, then with more target objects added, and 
enriching with object-barriers that restrict the required algorithm commands.  

Robot real-time and real-space driving activities can be accompanied/enriched by virtual 
reality activities on the computer screen via appropriately designed microworlds, 
simulators, digital games and other computing applications to further familiarize students 
with designing and modelling solutions. Moving/switching from tangible objects to virtual 
objects on the computer screen has a special added value and is usually accepted by the 
students with enthusiasm (Glezou, 2020). 

Among the virtual reality activities on the computer screen used in classroom as 
examples were:  

• Bee-Bot on Scratch website https://scratch.mit.edu/projects/34765070/,  
• Bee-Bot Emulator on Terrapin website 

https://www.terrapinlogo.com/emu/beebot.html,  
• Lightbot https://lightbot.com/flash.html. 
Among other activities implemented in classroom, as digital games fostering CT were:  
• a. Binary Search https://scratch.mit.edu/projects/252099445/,  
• b. Guess my number https://scratch.mit.edu/projects/334311120/,  
• c. Wolf, sheep, cabbage https://scratch.mit.edu/projects/334257910/. 

The students developed communication and collaboration skills by getting actively 
involved in the creative solving of various problems, as well as in exploratory learning by 
using STEAM methodology. 

The students built robotic constructions of particular interest, initially by following step-
by-step accompanying instructions and then by creating original projects based on their 
interests. They demonstrated their inventiveness; they built alternative personal and social 
meaningful artefacts with different levels of detail and variations of methods. 

In the case of free experimentation and construction of their own robotic artefact, the 
students were strongly concerned about the projects they would build and suggested 
various themes. After setting the main goal of the project, with the continuous 
encouragement and great support of their teacher, students worked together as a team with 
zeal and enthusiasm for the realization and presentation-demonstration of their 
constructions-projects. During their preparation, they actively participated, experimented, 
communicated, searched and managed information, expressed their concerns, posed 
questions, engaged in research process (observation, hypothesis formation, case testing, 
correction and/or affirmation of hypotheses, drawing conclusions), built, checked and 
modified constructions, created, checked and debugged programs, collaborated, and 
learned through playing. 
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The activities offered opportunities for exploration, experimentation, formulation and 
testing hypotheses, interpreting and shaping ideas by placing emphasis on the development 
of high-level reasoning and problem solving skills. The following are stressed as focal points 
of the course:  

• Emphasis is given to the process and not to the end product.  
• Students’ intuition is cultivated and exploited.  
• Students’ thoughts and ideas are visualized.  
• Students exploit their mistakes and are led to the depenalization of the mistake,  
• New problem solving strategies develop, such as the analysis of the problem in 

different parts,  
• Students make original artefacts of personal interest and meaning. 
In each cycle (3-4 weeks) the following stages are distinguished:  
Phase 1: Selection of the subject as a group decision according to the interests of the 

students.  
Phase 2: Experimentation, formulation and testing of hypotheses, expression of 

assessments and deductions. During the exploration, the students take notes of the 
particular learning path they follow/trace and write down their conclusions.  

Phase 3: Building an original artefact.  
Phase 4: Writing a combined project-essay.  
Phase 5: Presentation of the work in class and discussion. 
The methodology followed in the design of educational robotics activities is based on the 

teaching method aimed at problem-based learning, as an activity involves the creation, 
control and expansion of a mechanical construction to fulfil a mission. These activities may 
also take the form of project-based learning, which poses problems for students that are 
authentic and often with more than one solution. Taking into consideration the students’ 
previous knowledge and experience level, the teacher proposes the specific activities, the 
particular didactic-learning goals, the final planning, the time schedule, the starting point 
and the task sequence. The teacher plays a key role in the effective integration and 
utilization of robotic technology in the teaching-learning process. The teacher acts as a 
facilitator - collaborator, and intervenes only when asked, giving students the opportunity 
to experiment, make assumptions about how to deal with and solve a problem, and check 
the correctness of their answers. Essential learning outcomes are achieved when a student-
centred approach is followed where the characteristics and peculiarities of the students are 
taken into account. 

The use of robotic devices, provided the appropriate pedagogical framework, can 
contribute substantially both to the familiarity with modern technologies and to the 
construction of the necessary knowledge, skills and learning attitudes, necessary skills for 
the citizen of the 21st century. 

Discussion 

Educational robotics systems in the classroom, such as Edison, as well as a wide variety of 
other robotics systems (e.g., Thymio, Arduino, EV3) can substantially enhance learning and 
foster 21st century skills for high school students, as well as contribute to the promotion of 
the STEAM educational approach. Many researchers have argued that educational robotics 
activities positively affect problem solving and help students develop computational 
thinking, programming and metacognitive skills (e.g. Eguchi, 2010, 2014; Benitti, 2012; 
Berland & Wilensky, 2015; Atmatzidou & Demetriadis, 2016; Ioannou & Makridou, 2018; 
Constantinou & Ioannou, 2018). 
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Students have the opportunity to learn through playing, experiment, become familiar 
with robot construction, acquire robotics, engineering and programming skills, and develop 
computational thinking, algorithmic and mathematical thinking, and communication and 
teamwork skills. Robotics may function as a facilitator for students -but also teachers- and 
increase motivation for learning in situations that are generally characterized as passive and 
not very stimulating. Since it has positive effects on the classroom climate, the use of 
robotics in teaching may contribute significantly to creating a stimulating learning 
environment, both for students and teachers and upgrading of teaching practice with 
positive learning outcomes at the level of knowledge, attitudes and skills.  

Robotics is considered as an excellent tool for supporting teaching, as well as a significant 
change to the monotony of traditional education and improves perception of teacher’s work 
status. 

This pilot implementation of teaching interventions, activities and accompanying 
material and devices in actual classroom circumstances provided the teacher-researcher 
with important feedback that led to modifications in the ameliorative reshaping of the 
lesson plans and of the worksheets. The activities functioned as a good starting point, a solid 
open ground for explorations-modifications-extensions, and a vehicle for collaboration that 
led to various alternative constructions of personally and socially meaningful artefacts.  

The teaching process should exploit the excitement, inherent curiosity and self-interest of 
students, as well as emphasize on the promotion of social and emotional skills of children. 
The lesson plans and activities with a gradually increasing degree of complexity encourage 
the systematization of knowledge and bridge the gap between the simple and the more 
complex. 

The combination of theory and practice in the direction of forming an open 
constructionist approach leads to optimal results. Students are encouraged and supported to 
participate actively, to work together nicely, to develop initiatives, to face challenges, to 
develop various skills such as problem solving and decision making, to discover new 
knowledge, to express themselves freely and create artefacts. As Papert (1980) denotes: “We 
learn better by doing… but we learn better still if we combine our doing with talking and 
thinking about what we have done. …  But we learn best of all by the special kind of doing 
that consists of constructing something outside of ourselves…” 

Students should be able to use engineering and programming experiences as a mirror of 
their thought processes in order to learn how to think in problem solving. Actions such as 
the planning of the desired interface, the recognition of a code sequence and its outcome and 
the definition of a procedure indicate high-level skills and goals’ development, such as the 
recognition of a procedure function and the definition of new procedures. 

It was observed that some students had an increased difficulty due to their lack of 
familiarity with mechanisms, structure and programming, something that often led to their 
disappointment and their urge to quit. This applies particularly to students who had never 
wished or had the chance to familiarize themselves with constructing artefacts with LEGO 
bricks and programming.  

Follow-up interviews of students revealed greater willingness to see programming as 
relevant to everyday life and increased willingness to approach programming challenges 
with a positive attitude. 

The small sample size as well as the fact that there was neither a control group nor a 
gender balance, limit the generalizability of the research findings. Future studies should aim 
for larger samples, a control group and a better gender balance. 
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Solutions and Recommendations 

The pedagogical emphasis should always be on challenging and helping pupils understand 
in depth, rather than use, the robotic devices and the programming language. 

When students run into a barrier while answering a question or working on a project, it is 
so easy for them to get frustrated and give up. Students should be introduced to the ideas of 
frustration and persistence and need to realize that a) frustration is the feeling of being 
annoyed or angry at something and b) persistence is choosing not to give up, and 
attempting something over and over again. They should recognize that frustration could be 
an important part of learning in the creative process, rather than a sign of failure, and 
gradually conceptualize that struggle leads to learning and that persistence can lead to 
success. 

Students need to understand the debugging process of coding and reconstruction of the 
robotic creature. It is crucial to help the students identify when something goes wrong, so if 
they do not grasp it the first time, they will run it again, and again. Let the students share 
hypotheses about what is going wrong and how to fix it. Students should feel free to try 
things that the teacher knows in advance will be incorrect. If students misidentify solutions, 
they should use the bug finding formula on their configurations repeatedly until a working 
run is succeeded. Important helpful questions to be asked: a) “What happened?”, b) “What 
was supposed to happen?”, c) “Did it work at the first step?”, d) “Did it work at the second 
step?”, e) “Where did it go wrong?”. 

Encouragement is a basic key. If things do not work right away, the teacher should praise 
the class for being so persistent and choosing not to give up. If the students start to get 
frustrated, the teacher should encourage them to persist a bit longer, promising them that 
they will get it soon if they just hang in there.  

The participation in Educational Robotics Competitions often functions as a source of 
excitement and provides additional motivation for many students. However, sometimes 
non-qualification in competitions leads to a great deal of frustration among students. 
Cultivating the idea of the value of participation rather than focusing on victory should be a 
primary concern of the teacher, who should prioritize the students’ mental health, as well as 
their balanced emotional and intellectual development. 

Future research plans  

The outcomes of this research suggest that educational robotics enhances learning and 
fosters 21st century skills for high school students. The results are discussed in terms of their 
implications for future research, and can provide useful guidance for educators, 
practitioners and researchers in the area. A more detailed publication of the results of this 
study is coming in the future. Further analysis is needed in order to generalize the 
conclusions concerning the features of an effective teaching approach, in the level of 
planning, development and implementation, which responds to the special characteristics of 
the students of each particular class and of different classes as well.  

Future research plans focus on exploring the use of different robotics and programming 
paradigms by implementing alternate teaching strategies, which might lead to the most 
effective combinations to support student engagement in computational thinking 
development.  

There is still a research gap to be bridged on how to promote STEAM Education, 21st 
century skills and advance learning via educational robotics in real classroom settings across 
all disciplines and grade levels. 
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Conclusions 

The present study aims to bring forward the basic parameters of an effective constructionist 
approach, in the level of designing, development and implementation of a framework for 
unplugged, robotics and programming activities in order to foster CT skills and creativity at 
high school classes. 

We argue that a combination of robotics, programming and unplugged activities had 
better support student learning and development of students’ skills as collaboration/team 
work skills, communication skills, creative thinking, critical thinking and CT skills. These 
activities have varied features, with their main characteristic being the ability to promote 
computing concepts and to generate a framework through which students are engaged in 
CT under suitable learner-centred pedagogical approach. 

During the above presented lessons, the students showed interest in their interaction 
with the robotic system remaining active and frequently showing and expressing 
enthusiasm. They demonstrated their inventiveness; their centre of interest transferred 
easily, tracing new exploration paths; they built alternative personally and socially 
meaningful artefacts with different levels of detail and variations of methods. Follow-up 
discussions with students revealed greater willingness to see CT as relevant to everyday life 
and increased willingness to approach coding and programming challenges and 
furthermore computational thinking development with a positive attitude. 

Thanksgivings 
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Abstract 

In recent years, there has been a push for the introduction of coding and computational thinking into 
childhood. Computational thinking is a major issue in all education systems. Children who develop 
computational thinking develop new skills that can be applied to a variety of problem-solving 
situations in almost all areas of their lives. Its importance in the educational process has become clear 
and for this purpose, various tools have been developed for a more effective teaching approach and its 
inclusion in the school curriculum. However, teaching computational thinking to visually impaired 
students still faces many access barriers that need to be overcome. Taking into account the different 
ways of learning of visually impaired students, we present an attempt, taking advantage of innovative 
technologies such as text-to-speech and speech recognition, to create a learning object adapted and 
accessible to visually impaired people. 

Keywords: computational thinking, learning objects, educational robots, mobile learning 

1. Introduction 

Computational Thinking (CT) has a long history, first being termed ‘procedural thinking’ 
(and as such, aligning with Piaget’s ‘learning-by-making’ concepts) (Papert, 1980). Its 
present name was introduced by Wing (2006), as constituting Abstraction, Algorithms, 
Automation, Problem Decomposition, Generalization. Similar constituent elements have 
been suggested by Selby & Woollard (2013) and Angeli et al. (2016).  

According to Bower et al. (2017), Computational Thinking (CT) is now a topic of 
increased interest by educators, with emphasis on the most appropriate tools, most effective 
pedagogical structure and the best way to embed the discipline into school curriculum – 
with particular emphasis on its relevance to STEM subjects. The subject (termed simply 
‘Computing’) has been part of the UK’s National Curriculum since 2014, although it is 
generally considered to have a broader meaning encompassing ‘computer science, computer 
engineering, communications, information science and information technology’ (Wing, 
2008).  

With this rise in the importance of the subject within teaching there has come the 
realization that CT is difficult for learners with visual disabilities because of its ‘tendency to 
rely on visual representations to convey abstract concepts’ (Alex Hadwen-Bennet, 2019). For 
this reason, there is currently much research being undertaken into how best to provide an 
inclusive CT curriculum that visually-impaired students can study. 



 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
641 

Inclusive programming education for visually impaired students has been under 
extensive research. There are also research programs for teaching Computational Thinking 
for blind students. 

2. Learning Objects 

A learning object is an integration of digital information and/or practical units that are all 
integrated to emphasize a single educational goal (Basuhail, 2009). The Institute of Electrical 
and Electronic Engineering (IEEE) defines a learning object as ‘any entity, digital or non-
digital, that can be used for learning, education or training’ (IEEE Standard for learning 
object metadata, 2002). 

Depending on the form and complexity of a learning object, different guidelines and 
principles must be applied to be accessible and useful. Since education is the main goal of 
the learning methodology, a learning object should be designed to utilize the abilities of 
each user (e.g. for a child with normal vision, an image or animation is probably more 
effective than a descriptive one. However, for a blind child an audio object is much more 
effective than a text). It is clear that the design and structure of a learning object are very 
important (De Macedo & Ulbricht, 2012). 

As technology evolves and enters the education system, accessibility issues arise creating 
potential barriers to access. Those barriers can be reduced by the designer or assistive 
technology. The more appropriate combinations of content, media and technologies are 
offered, the greater the scope and accessibility of the content being created (De Macedo & 
Ulbricht, 2012). 

Universal Design for Learning (UDL) helps teachers achieve this goal by providing a 
framework for understanding how to create a curriculum that meets the needs of all 
students from the beginning (Hastuti et al., 2021). This term includes both those who are 
blind and those with low vision (Corn & Erin, 2010).  

That framework is based on principles such as using multiple ways of representations 
using different methods of presenting information, and thus providing multiple ways of 
support and possibilities for multiple methods of action and participation. (Hastuti et al., 
2021). 

3. Barriers to Computational Thinking faced by visually impaired students 

Computational thinking via educational robots has become an important tool for students to 
acquire information and knowledge, including elements such as the logical sequence of 
executing commands. By so doing, basic problem-solving skills are developed as part of the 
learning process (Catlin and Woollard, 2014).  

Programmable floor robots, such as Bee-Bot, are specially designed robots to be used 
even by preschoolers, but especially in the first grades of elementary school. They are 
programmed by entering commands (forward, backward, turn left and turn right), which 
are then executed by pressing the “go” button. In this way, they can be programmed to 
move the robot precisely in a predetermined space), just like the LOGO language 
(Papadakis, 2020). 

However, visually impaired students have no access to this tool, and nor can they be 
easily taught as they cannot see the robot's movements and position. Vision is a major issue 
and causes imbalances, especially in education and career opportunities, particularly in 
science, technology, engineering and mathematics (STEM) (Stehling et al., 2018).  
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A blind person needs additional support from stimuli beyond vision to understand the 
environment and create cognitive maps (Long and Giudice, 2010). Cognitive maps describe 
how people mentally create and remember representations of distances and directions to 
places they cannot perceive. In this way, the reception of space information through other 
senses, such as hearing and touch, cooperates with the creation of mind maps to represent 
the environment (Damasio Oliveira et al, 2017; Lahav et al., 2008). 

In this context, we have developed an Android application that simulates computational 
thinking through educational robots (i.e. Bee-Bot) on a mobile device, utilizing components 
such as voice recognition and text to speech. Through these features, the visually impaired 
students have the ability to move the robot using voice commands via a voice recognition 
utility, but also, they are receiving feedback of its position with vocal guidance through text 
to speech. 

4. Research method - Pilot study  

Putting ourselves in the user's position, we considered the people who will use our 
application and how they will interact with the application interface. Although we had the 
intention to test the app in the field, we had difficulty in visiting special education schools 
due to the constraints of the COVID-19 pandemic. This is a future plan.   

As a pilot study, the first step after the implementation of the application was to ask 
some experts to use and test this application and its differentiated versions in order to check 
its feasibility and its usability. Through this, we wanted to find out how visually impaired 
people will better perceive and interact with the application interface. 

Subsequently, we noted the steps that a final user should take using the application and 
the capabilities that are given within the application. Taking into account the comments of 
the above experts, we gradually developed the user interface of our application. 
Additionally, we tested similar applications in order to gain a clear understanding of how 
users interact with different aspects of application interfaces. 

5. Application design 

Since the application we are developing is aimed at visually impaired students, we chose the 
App Inventor, due to the built-in components that it provides: TextToSpeech (TTS) and 
SpeechRecognizer. App Inventor is an IDE (Integrated Development Environment) that is 
useful for developing Android applications without the need for programming experience. 
This was originally provided by Google and is now developed and maintained by the 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). It is a free drag-and-drop block-based and 
visual programming language, similar to Scratch, which allows users, regardless of the 
coding experience, to create applications for Android mobile devices. 

Android is one of the most popular mobile operating systems, where applications can be 
developed for any purpose. Every mobile application should be accessible to all users, 
including those with visual impairments (Kalpanagaythri, Sangeetha Lakshmi, 2016). In the 
market, few specially designed Android applications have been developed for the visually 
impaired, although research has shown that this cohort often use such specially designed 
applications in carrying out their various daily activities (Griffin-Shirley, 2017). 
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5.1 TextToSpeech 
Α visually impaired student needs special techniques to receive feedback from the device. 
Sensitive interfaces such as vibrations, synthesized voice and beep sounds are thus used to 
provide multisensory information to users (Guerrón et al., 2020). 

The TextToSpeech component provided by App Inventor converts text to speech, 
allowing blind and low-vision computer users to handle computing devices. Using 
TextToSpeech in an application, instructions and information are read aloud in order for 
blind users to understand the content of the screen. All we need is to define country and 
language properties so that it can correctly read the text according to the right language. 
Available languages and countries depend on the device and can be entered in the 
AvailableCountries and AvailableLanguages properties, providing a language code (Media, 
n.d.).  

Other settings that the user can set concern the SpeechRate and Pitch of the speech. The 
quality of a speech composer is judged by its resemblance to the human voice and its ability 
to be clearly understood. A comprehensible text-to-speech program allows visually 
impaired students to hear words on their mobile phones (Sonawane et al., 2018). 

5.2 SpeechRecognizer 
Speech recognition is the process of recognizing the sounds of spoken words (Shabana et al., 
2015). The spoken words are converted to a digital signal, by converting the sound waves 
into a set of distinct numbers, which are then adapted into code to recognize the word. The 
results of spoken word recognition can be displayed in written form or can be taken by the 
device as a command to perform a task (Siagian and Hutauruk, 2018). 

In this way speech recognition can make our daily lives easier, allowing us to perform 
other tasks while giving voice commands, instead of using the keyboard or mouse, turning 
spoken words into actions. But speech recognition software not only helps us save time but 
can be a vital helper for people with accessibility problems or other disabilities, improving 
their quality of life (Meliones and Duta, 2009).  

By default, App Inventor uses a separate dialog box for speech recognition. We 
customize it so that voice recognition takes place in the background without having to open 
a dialog box (Media, n.d.). Avoiding this dialog box is crucial. In case either the time limit 
for giving a voice command has passed, or in case the voice command cannot be recognized, 
the blind person will have to find the close button on the screen, adding an additional 
difficulty. 

It is clear that a prerequisite for the above is for the user to work in a relatively quiet 
environment so that the software does not receive external noises (Freitas and 
Kouroupetroglou, 2008). 

5.3 User interface 
Our goal was to create a Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) 
learning game to foster computational thinking. Inspired by Bee-Bot, it is aimed at 
promoting programming skills and computational thinking through robotics to visually 
impaired students. It uses linguistic representation for code instead of text-based 
programming language or visual blocked-based language, facilitating the learning process. 
Computational thinking concepts, including decomposition and basic debugging, are 
encouraged, and a challenge is provided by asking children to continually improve their 
sequences. Children can be assessed by their ability to follow, and to create, algorithms. 
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In our design, we wanted to create an environment that was usable for students who are 
sighted, but also for visually impaired students. Commands can be given either via on-
screen buttons or by voice commands, allowing visually impaired children to play on equal 
terms and share the same playful learning experience. 

The basic and unique screen of the application is divided into 3 parts: 
First, at the top of the screen there is a map showing the basic elements of the game, 

consisting of the map, which is a grid of discrete squares, consisting of 5 rows and 5 
columns (Figure 1). On the map, there is the character (a turtle) on the upper left corner and 
the target (a flower), placed in a random position. These positions are announced at the 
beginning of the game, as in each replay of the game. This interaction method allows a 
visually impaired user to understand the spatial arrangement of the elements on the screen. 
 

 

Figure 1. Sample application screenshot 

Second, just below there is a horizontal row of control buttons (Back, Forward, Turn Left, 
Turn Right, Go). Each of these, when pressed, repeats the command vocally, through the 
text-to-speech component, by reading the text of its label. The first four are the basic 
commands that the user can give to guide the character inside the grid. Each selected 
command is stored in a dynamic list. When the user presses the (Go) button then the serial 
execution of the commands begins. Each command is executed and read, again using text-
to-speech, in the order given, while the character moves in the grid based on the commands. 

Finally, at the bottom, there is a large button in width and height, labeled Voice. It 
deliberately takes up a lot of space on screen, making it easily accessible from the VI, 
without having to spend time looking for it. So, this is the button through which the VI can 
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give the above commands by his voice, using the SpeechRecognition component (Figure 2). 
These commands are the same as those mentioned above.  

 

      

Figure 2. Sample script from Scratch [SpeechRecognizer & TextToSpeech Blocks] 

Each command is given after a voice prompt that says "Command", and waits for the 
user response. This process so far is done for each individual command. Future expansion of 
the application aims to improve interaction, enabling the user to be able to give all the 
instructions together without having to press the "Voice" button for each command. 

When the turtle reaches the target a confirmation voice message is heard and the game 
starts from the beginning. If during the routing the commands lead the turtle to exceed the 
limits of the grid, the user is notified via vibration and voice message. 

An alternative version of the above application also includes some obstacles (Figure 3), 
which students should avoid in trying to achieve the goal. As a result, another level of 
difficulty is added to the game. These obstacles are not announced at the beginning of the 
game, so students must discover them as they try to find their way to the goal.  
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Figure 3. Sample application screenshot 

The game is based on the idea of constructionism, a pedagogical approach suggesting 
that learning a new concept or idea is easier if it can occur in the structures of existing 
knowledge (Piaget, 1976). Like visually impaired students who create cognitive maps to 
explore an environment, the environment in these games, respectively, is revealed through 
exploration, actions, and decisions whose results are not known in advance. 

Cognitive mapping entails the creation of mental structures based on previously 
identified objects, spaces and memories rooted in a person's brain. Studies on the 
development of spatial knowledge point out that blind people are able to form mental 
representations of space, similar to those with normal vision, provided they have enough 
information (Guerrón et al., 2020; Kitchin, 2001).  

6. Conclusions 

Due to the wide internet access and the increased use of mobile devices, the use of 
Computational Thinking skills is considered necessary and for that purpose, various tools 
have been developed for a more effective teaching approach (Bers, González-González & 
Armas–Torres, 2019). Educational robots have been shown to help children develop 
computational thinking while developing new skills that can be applied to a variety of 
problem-solving situations in almost all areas of their lives (Catlin & Woollard, 2014). 
Although scientific research has focused on interventions and student engagement in 
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several educational fields, the knowledge of teaching Computational Thinking to children 
with visual impairments remains limited.  

This study aimed to help and motivate the development of new tools in order to improve 
the education of students with Visual Impairments in the field of computer learning. Having 
access to cutting-edge technologies such as text-to-speech and speech recognition, through 
mobile application development environments such as AppInventor, applications can be 
easily created, which are accessible to visually impaired people in addition to those without 
this impairment. 

In our implementation, we are using the concept of educational robots through a mobile 
phone application designed to be equally accessible by anyone. By this way, we are 
attempting to facilitate the learning process and to provide equal educational opportunities 
for young individuals with visual impairments.  

The benefits of accessibility and non-exclusion from digital learning objects provide a 
starting point by creating a new space that promotes opportunities for people with 
disabilities to participate in all areas of education. 
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Περίληψη  
Σκοπός της παρούσας εκπαιδευτικής δράσης είναι, με όχημα τον αθλητισμό, οι μαθητές και 
οι μαθήτριες να γνωρίσουν την τοπική ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, κάνοντας 
χρήση των ΤΠΕ, ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Οι μαθητές/τριες οδηγούνται να ανακαλύψουν 
σημεία – αναφορές στην Ελληνική Επανάσταση, τα οποία βρίσκονται στον τόπο διαμονής 
τους, ώστε να αναδείξουν την ιστορική σύνδεση του κάθε τόπου με την Ελληνική 
Επανάσταση. Σχεδιάζουν μια διαδρομή, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία από την Ελληνική 
Επανάσταση (αγάλματα ηρώων, ονομασίες δρόμων,  κ.ά.) και την καταγράφουν με μια 
εφαρμογή .  Η δράση εμπλουτίζεται με δρώμενο, το οποίο σχετίζεται με την Ελληνική 
Επανάσταση (π.χ. χορός, τραγούδι, μουσική, ποίημα, αφήγηση ή οποιοδήποτε άλλο 
εικαστικό έργο επιθυμούν). Έπειτα, συνθέτουν ένα αρχείο βίντεο, που περιλαμβάνει τα 
καλύτερα σημεία της διαδρομής , τα σχετικά σημεία με την Επανάσταση, ένα στιγμιότυπο 
οθόνης από την εφαρμογή (app) καταγραφής και το δρώμενο.  Κατόπιν, καλούνται να δουν 
τα βίντεο των υπόλοιπων συμμετεχόντων και να ψηφίσουν εκείνα που τους αρέσουν 
περισσότερο. Καθώς έρχονται σε επαφή με τις δημιουργίες άλλων μαθητών/τριών,  
συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της Επανάστασης, όπως εξελίχθηκε στην 
Πελοπόννησο, γνωρίζουν μνημεία, αγωνιστές, τοποθεσίες και έθιμα. Παράλληλα, 
γνωρίζουν διαφορετικές μεθόδους προσέγγισης του ίδιου θέματος, αθλητικά, εικαστικά 
αλλά και τεχνολογικά.  
Λέξεις κλειδιά: Φυσική Αγωγή, ΤΠΕ, Ιστορία, Εικαστικά 
 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/289  

  



 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
651 

Η «μηχανική» της Επανάστασης του 1821. Πρόταση για 
διδακτική αξιοποίηση του ιστορικού παρελθόντος με τη 
μέθοδο STEAM. - The engineering of the Revolution of 
1821. Proposal for didactic utilization of the historical 

past with the STEAM method 
 

Παπατσίμπας Γεώργιος, Κουνάβη Ευαγγελία, Εκπαιδευτικοί Πρότυπο Γυμνάσιο 
Πάτρας 

 
Περίληψη 
Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι η ανάδειξη της πολιτικής και πολιτειακής σκέψης και 
πράξης που αναπτύχθηκε στην Επανάσταση του 1821 με κομβικό σημείο αναφοράς την 
Πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (20 Δεκ. 1821-15 Ιαν. 1822). Αυτό που καταρχήν 
επιχειρείται είναι η ομάδα δράσης να προβληματιστεί και να πειραματιστεί με την 
θεωρητική κατασκευή μιας κρατικής οντότητας μέσα από το συγκεκριμένο ιστορικό 
παράδειγμα της Πρώτης Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν 
ειδικότερα θέματα όπως είναι ο ρόλος των φιλοσόφων (Jeremy Bentham, Αδαμάντιος 
Κοραής) ως συμβούλων του μαχόμενου έθνους, τα αποτελέσματα της Πρώτης 
Εθνοσυνέλευσης, όπως καταγράφονται στο Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος και η διάσταση 
του χρόνου σε περίοδο πολέμου. Mέσω της καινοτόμου και διεπιστημονικής προσέγγισης 
STEAM επιχειρείται να συνδυαστούν τα γνωστικά πεδία της Πληροφορικής, της ηθικής 
φιλοσοφίας και της πολιτικής επιστήμης με την ιστορική και μαθηματική σκέψη, να 
γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη και να γίνει τελικά η διαλεκτική 
διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης όσο το δυνατό πιο παιγνιώδης και ελκυστική 
 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/268 
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Μπαρουτόμυλοι, η αρχή όλων 
 

Κωνσταντίνα Σιαμέτη 
 

Περίληψη 
Η Δημητσάνα θεωρείται το σημαντικότερο κέντρο παραγωγής μπαρουτιού στον ελλαδικό 
χώρο από το 17ο μέχρι και τον 20ο αιώνα. Οι ανάγκες για μπαρούτι κατά τη διάρκεια της 
Επανάστασης καλύπτονταν κατά αποκλειστικότητα από τη Δημητσάνα. Το νερό 
χρησιμοποιείται ως κύρια μορφή ενέργειας για την παραγωγή προϊόντων, και του 
μπαρουτιού. Ο μπαρούτι σε συνδυασμό με τα κανόνια και τα πυροβόλα όπλα, άλλαξαν 
ριζικά τους  τον τρόπο που διεξάγονταν οι πόλεμοι. Η τοποθεσία αυτή αποτέλεσε τον 
σημαντικότερο πυρήνα μπαρουτόμυλων, κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης. 
Λειτουργούσαν δύο είδη υδροκίνητων μπαρουτόμυλων.  
 

Σύνδεσμος πρακτικής – QR CODE  

https://steamonedu.eu/platform/node/222 

 
 
 
Σύνδεσμος βίντεο – QR CODE 

https://bit.ly/3H8A4fp 
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Smart Path 
 

Μπάνος Δημήτριος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 1, Μπουλογεώργος Ραφαήλ, 
Βοηθός Εκπαιδευτικού 2 

dim_banos@yahoo.gr, rafiboul@gmail.com 
1 6ο ΓΕΛ Τρικάλων 

2 Α.Π.Θ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών 
 

Περίληψη  
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εφαρμογή του πεδίου της επιστήμης των 
υπολογιστών που ονομάζεται “Μηχανική Μάθηση” με τη χρήση του MIT App Inventor. Η 
“έξυπνη” τηλεφωνική συσκευή που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, θα γίνει 
αρωγός και ταυτόχρονα οδηγός προσβασιμότητας για εμάς και τους συμπολίτες μας, που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας.  
Το ερευνητικό ερώτημα της εργασίας μας ήταν αν μπορούν οι τεχνολογικές δυνατότητες 
των “έξυπνων συσκευών” να διευκολύνουν την καθημερινότητα των συνανθρώπων μας με 
κινητικά προβλήματα έτσι ώστε να κινούνται με ασφάλεια και χωρίς κινδύνους.  
Με την “έξυπνη” εφαρμογή μας οι στόχοι μας ήταν οι παρακάτω: α) να είναι απλή έτσι ώστε 
να χρησιμοποιείται ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο ή τις κινητικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει ο χρήστης και β) αν μπορούν οι παράμετροι των πεζοδρομίων που 
καταχωρούνται από τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο στη βάση δεδομένων να 
χρησιμοποιηθούν από τα κέντρα διαχείρισης των “έξυπνων πόλεων”. 
Ολοκληρώνοντας την εργασία μας καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια “έξυπνη” 
εφαρμογή η οποία “εκπαιδεύεται” δυναμικά από τα δεδομένα που καταχωρούν με ευκολία 
οι χρήστες και προσφέρει σε πραγματικό χρόνο χρήσιμες πληροφορίες.  
Λέξεις κλειδιά: Μηχανική Μάθηση, Προσβασιμότητα, Έξυπνη Πόλη 
 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/245 

 
 

Σύνδεσμος βίντεο – QR CODE 

https://bit.ly/3C40ivV 
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Με το Sammy οδηγό την ιστορία της πόλης μου 
εξερευνώ 

 
Μαριλίνα Βέρρα 

Εκπαιδευτικός ΠΕ60 - Υποψήφια Δρ. 
Νηπιαγωγείο Λυγιά Αιτωλ/νίας - Πανεπιστήμιο Πατρών 

 

Περίληψη 
Οι STE(A)M μπορούν εύκολα να βρουν πεδίο εφαρμογής στο νηπιαγωγείο, όπου οι έννοιες 
συχνά προσεγγίζονται διαθεματικά και μέσα από το συνδυασμό δραστηριοτήτων από 
ποικίλα γνωστικά αντικείμενα. Αφορμή για την παρούσα ερευνητική πρόταση στάθηκε η 
συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης του 1821 και η 
ευκαιρία να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία και την παρουσία της όμορης Ναυπάκτου 
στον εθνικό αγώνα. Με τη βοήθεια του εξοπλισμού ρομποτικής  “Kids First Coding and 
Robotics” τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα βίντεο – παρουσίαση 
σημαντικών ηρώων της επανάστασης που έδρασαν στη Ναύπακτο, αλλά και σχετικών 
αξιοθέατων της πόλης. Με τον τρόπο αυτό υλοποιήθηκαν δραστηριότητες από όλα τα πεδία 
STE(A)M και τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με την ιστορία του τόπου τους με τρόπο βιωματικό, 
ερευνητικό, δημιουργικό και ταυτόχρονα παιγνιώδη και εύληπτο. 
 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/307 
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Εφαρμογή εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Προσχολική 
Εκπαίδευση 

 
Μπία Δήμητρα, Νηπιαγωγός1, Τάτση Χριστίνα, Νηπιαγωγός2, Ανδρέου Φένεια, 

Νηπιαγωγός3 

1dimitrabia@gmail.com, 2achristinatatsi@gmail.com, 3andfenia@gmail.com 
1109ο Νηπιαγωγείο Αθηνών, 2109ο Νηπιαγωγείο Αθηνών, 3109ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 

 
Περίληψη  
Η παρούσα εκπαιδευτική πρακτική εφαρμόστηκε σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στο 
Νηπιαγωγείο. Πρόκειται για μέρος ενός Σχεδίου Εργασίας, στα πλαίσια του πολιτιστικού 
προγράμματος “Παιδί, πόλη και μνημεία” σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και την 
Τεχνόπολη, διά των υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας. Στην παρούσα εκπαιδευτική πρακτική, 
παρουσιάζεται μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με κεντρικό θέμα τον 
προσανατολισμό στο χώρο και τον προγραμματισμό ρομπότ. Βασική μας επιδίωξη ήταν 
αρχικά ο σχεδιασμός της διαδρομής σε χαρτί από τα παιδιά και στη συνέχεια ο 
προγραμματισμός του ρομπότ από την ομάδα για να εκτελέσει την προσχεδιασμένη 
διαδρομή. Τα παιδιά πειραματίστηκαν και αλληλεπίδρασαν με κατάλληλο υποστηρικτικό 
υλικό, εργάστηκαν σε ομάδες και συνεργάστηκαν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, 
διερεύνησαν πιθανά σενάρια καθημερινών καταστάσεων και τα μετουσίασαν σε ψηφιακές 
εκδοχές. 
 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική ρομποτική, προσανατολισμός στο χώρο, προγραμματισμός, 

χωρικές έννοιες 

 

Σύνδεσμος πρακτικής – QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/240 
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Οι ερευνητές των δέντρων (Tree Detectives) 
 

Σαμουτιάν Μαργαρίτα1, Νηπιαγωγός1 
marg_sam@yahoo.gr 

1 Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου Εύβοιας 
 
 

Περίληψη  
Οι ερευνητές των δέντρων (Tree Detectives) αποτελούν μια ενότητα δράσεων στο πλαίσιο 
της ευρωπαϊκής σύμπραξης σχολείων του Erasmus+, με τίτλο "Ecomates", που εστιάζει στους 
17 Παγκόσμιους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σκοπός της θεματικής είναι ο 
επαναπροσδιορισμός της σχέσης των μαθητών προσχολικής ηλικίας με το φυσικό 
περιβάλλον του σχολείου τους. Οι μαθητές έγιναν εξερευνητές και ανέπτυξαν οικολογική 
συνείδηση μέσα από την εμπλοκή τους σε διεπιστημονικές δραστηριότητες που συνδέονται 
με την καθημερινότητά τους. Έτσι, οι μικροί ερευνητές είχαν την ευκαιρία να αναζητήσουν 
πληροφορίες για τα δέντρα του σχολείου τους, να σχηματίσουν μικρές ομάδες προκειμένου 
να διερευνήσουν τα χαρακτηριστικά τους, να συνεργαστούν με συνομηλίκους, αλλά και 
τους γονείς τους σε κατ’ οίκον εργασίες, να κάνουν καταγραφές, να συγκρίνουν τα 
αποτελέσματά τους και να τα παρουσιάσουν, να κάνουν μετρήσεις, να πάρουν συνεντεύξεις 
από ειδικούς, να πειραματιστούν για να γνωρίσουν τις ιδιότητες του των φυτών, να κάνουν 
υποθέσεις και να τις επαληθεύσουν, να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να 
εμπλουτίσουν τις δράσεις τους, να παρουσιάσουν τις δράσεις τους κ.ά. Η επίτευξη των 
στόχων έδωσε τη δυνατότητα στα νήπια να αναδιαμορφώσουν τα γνωστικά τους και να 
βελτιώσουν δεξιότητες που σχετίζονται με τον πειραματισμό, τον προγραμματισμό, την 
κωδικοποίηση και την έρευνα. 
Λέξεις κλειδιά: οικολογική συνείδηση, έρευνα, πειράματα, προγραμματισμός 

 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/306 
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Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ευρώπη χωρίς βαλίτσα - 
Educational trip around Europe without a suitcase 

 
Κρυστάλλω Ρακαλίδου 

Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

 

Περίληψη 
To εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα πλαίσια της δράσης eTwinning STEM 2.0, με 
τίτλο: Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ευρώπη χωρίς βαλίτσα, που υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 
2019-2020. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM περιλαμβάνει κυρίως τις εξής θεματικές 
ενότητες: Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά αλλά και γνωριμία με το 
κοινωνικό, φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης, γλώσσα, 
ΤΠΕ, τέχνες και μουσική. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η επίλυση 
προβλήματος, η διευρευνητική, και η ομαδοσυνεργατική μάθηση, των οποίων η προσέγγιση 
έγινε διαθεματικά-διεπιστημονικά και βιωματικά. Οι περισσότερες 
δραστηριότητες  εντάσσονται σε εκπαιδευτικά σενάρια με νόημα για τα παιδιά, 
υλοποιούνται με ενεργητικές τεχνικές και το περιεχόμενο είναι αντίστοιχο των θεματικών 
ενοτήτων. 
 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/299 
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«Μπήκε το νερό στ΄ αυλάκι…» 
 

Μιχαλίτσα Παντελέων, MEd in Educational Leadership and Administration, 
Σ.Ε.Ε ΠΕ60, ΠΕ.Κ.Ε.Σ Πελοποννήσου, mpanteleon@gmail.com 

 

Περίληψη  
Το νερό είναι ένα θέμα οικείο σε όλα παιδιά. Το ενδιαφέρον τους να μάθουν περισσότερα γι’ 
αυτό, ξεκίνησε με αφορμή το πλύσιμο το χεριών τους πριν από το δεκατιανό και η θέα του 
ουράνιου τόξου στον ουρανό μετά από μια ξαφνική μπόρα στα μέσα του Οκτώβρη. 
Το Σαγκρί της Νάξου είναι ένα χωριό με μαγκανοπήγαδα, ανεμόμυλους που δεν 
χρησιμοποιούνται πλέον και βρύσες. Μετά από έναν μικρό περίπατο στο Κάτω Σαγκρί, 
διαπιστώσαμε ότι αρκετά παραδοσιακά σπίτια είχαν πλυσταριό στις αυλές τους που 
εξυπηρετούσε κυρίως παλαιότερα στο πλύσιμο των ρούχων, αλλά και στη λάτρα του 
σπιτιού. 
Όλα τα παραπάνω στοιχεία οδήγησαν στην απόφαση να μελετήσουμε το νερό, 
προσεγγίζοντας το με γνώσεις και πληροφορίες που συνδέονται με τον πολιτισμό, τις τέχνες, 
τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, τη γλώσσα, την τεχνολογία. Βασικός στόχος του 
προγράμματος ήταν εκτός από τις γνώσεις και τις πληροφορίες που θα αποκόμιζαν τα 
παιδιά, να τεθούν ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και οικονομίας στην 
κατανάλωση του νερού, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και  ειδικότερα τους θερινούς μήνες 
λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης στο νησί. 
Πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2005-2006 στο Νηπιαγωγείο και αποτελεί προοίμιο της 
STEM εκπαίδευσης.  
Λέξεις κλειδιά:  Νερό, διατροφή, μουσείο, ρύπανση-σπατάλη νερού, διαφημιστικό spot. 

 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/280  

 
 

Σύνδεσμος βίντεο - QR CODE 

https://youtu.be/Tpt0__lnn7Y 
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Βιώσιμες πόλεις: Τέχνη για τη ζωή 
 

Όλγα Γιαννακογεώργου, 
olgagiannakog@gmail.com 

 

Περίληψη  
Οι μη βιώσιμες πόλεις είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής μας σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Το σύνθημα «Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable» (11ος 
στόχος του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη) θα μπορούσε να νοηματοδοτήσει έναν 
παγκόσμιο κοινό στόχο για κάθε πολιτεία. Ωστόσο, παρά τα ανησυχητικά στοιχεία και τα 
επιβεβαιωμένα επιστημονικά δεδομένα για τις επιπτώσεις τόσο στην ψυχική και σωματική 
υγεία των ανθρώπων όσο και στη βιωσιμότητα του πλανήτη, λίγες ενέργειες γίνονται για τη 
διαχείριση του προβλήματος, το μετριασμό των επιπτώσεων, καθώς και την αλλαγή 
μοντέλου ανάπτυξης πόλεων και κατοικίας. 
Στόχος του διδακτικού σεναρίου, πέρα από τη γνώση του προβλήματος, είναι να εμπνεύσει 
τους μαθητές να εκφραστούν καλλιτεχνικά πάνω στο ζήτημα των μη βιώσιμων πόλεων. Να 
δημιουργήσουν έργα τέχνης τα οποία θα αναδεικνύουν τα προβλήματα που μαστίζουν τις 
σύγχρονες πόλεις, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν για να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο 
προς την κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Οι μαθητές δημιουργούν, 
εκθέτουν δημόσια τα έργα τους, επικοινωνούν μηνύματα και λειτουργούν ως ενεργοί 
πολίτες, ευαισθητοποιημένοι και συνειδητοποιημένοι για την ατομική και συλλογική 
ευθύνη σε ό,τι σχετίζεται με την ποιότητα της ζωής. 
Λέξεις κλειδιά: αστικοποίηση, περιβαλλοντικά προβλήματα, τέχνη, εκπαίδευση, 
Βιώσιμη Ανάπτυξη 
 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/246 

 
 

Σύνδεσμος βίντεο – QR CODE 

https://bit.ly/3D2EHVH 
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e-Αιμοδότες | Σύστημα πληροφόρησης και άμεσης 
ειδοποίησης αναγκών αιμοδοσίας 

 
Αθανασούλα Αικατερίνη M.Ed. Βιολόγος 1, Βερρή Ανδρονίκη Πληροφορικός2 , 

Μαργαρίτης Χουρμούζης Μαθηματικός3 , Ευτυχιάκος Βασίλειος Μαθητής4 , 
Κουρτίδης Αλεάντρο Μαθητής5 , Χουβαρδάς Άγγελος Μιχαήλ Μαθητής 6  

 aathanasou@sch.gr, aberri@sch.gr, akis.margaritis@sch.gr  , eftychivas@sch.gr , 
a558873@sch.gr  , achouvi@sch.gr 

1 Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης κλάδου ΠΕ04.04 
2  Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης κλάδου ΠΕ86 

3 Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης ΠΕ03 
4 Μαθητής Β΄ Τάξης  Γενικού Λυκείου 
5 Μαθητής Α΄ Τάξης  Γενικού Λυκείου 
6 Μαθητής Β΄ Τάξης  Γενικού Λυκείου 

Περίληψη  
e- Αιμοδότες, μια σκέψη που έγινε πραγματικότητα χάρη στον εθελοντισμό, τις δεξιότητες 
και την επιμονή 3 μαθητών και 3 εκπαιδευτικών από δημόσιο σχολείο της ακριτικής Θράκης 
και μάλιστα εν μέσω Πανδημίας Covid19. Στο 3o Γενικό Λύκειο Κομοτηνής τα τελευταία 
χρόνια οργανώνονται δράσεις αιμοδοσίας και γενικά προωθείται ο εθελοντισμός. Σε μια 
από τις ενημερώσεις που έγιναν μάθαμε ότι ενώ οι ανάγκες για αίμα είναι ιδιαίτερα 
αυξημένες ωστόσο μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό -περίπου 1,5% - του πληθυσμού είναι 
τακτικοί αιμοδότες. Αυτό μας προκάλεσε μεγάλη εντύπωση καθώς καταλάβαμε ότι δεν 
υπάρχει συστηματική αιμοδοσία και έτσι τα αποθέματα αίματος κάποιες φορές δεν 
επαρκούν. Γεννήθηκε έτσι η ιδέα να δημιουργήσουμε το e-Αιμοδότες, που σε συνεργασία με 
την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, να συνδράμει τόσο στην 
εθελοντική και συστηματική προσφορά αίματος όσο και στην ενημέρωση και την 
ευαισθητοποίηση των συνδημοτών μας. Η βασική καινοτομία του e-Αιμοδότες είναι η 
δυνατότητα που προσφέρει στους χρήστες του να ενημερώνονται άμεσα τόσο για τις 
έκτακτες ανάγκες για προσφορά αίματος όσο και για τις προγραμματισμένες δράσεις 
αιμοληψίας, διευκολύνοντας έτσι την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου 
Κομοτηνής, στον «έξυπνο» προγραμματισμό των αιμοληψιών. 
Λέξεις κλειδιά: e-Αιμοδότες, εφαρμογή, αιμοδοσία, εθελοντισμός, ενημέρωση  
 

 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 
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"Τρώμε πρωινό, ξεκινάμε τη μέρα με χαρά". "We have 
breakfast, we start the day with joy" 

 
Αδαμαντία Γκουρνέλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικου Έργου ΠΕ05 ΠΕΚΕΣ Δυτικής 

Ελλάδας, 
adagourn@gmail.com 

 
Περίληψη  
Στόχος της πρακτικής μας  ήταν να τονίσουμε την αξία του πρωινού για τον οργανισμό μας 
ενώ παράλληλα οι μαθητές μας θα κατακτούσαν στο γνωστικό αντικείμενο της Γαλλικής 
Γλώσσας λεξιλόγιο και εκφράσεις για να προετοιμάσουν ή να παραγγείλουν πρωινό. 
Αποσκοπούσαμε στην απόκτηση γνώσεων με παιγνιώδη και βιωματικό  τρόπο αλλά και 
δεξιοτήτων, όπως ο εθελοντισμός διότι η δράση μας περιείχε παιχνίδι ρόλων, προετοιμασία 
πρωινού στην τάξη καθώς και συγκέντρωση τροφίμων για το Χαμόγελο του Παιδιού. 
Θεωρούμε ότι δόθηκε αρχικά στους μαθητές μας η δυνατότητα να αναπτύξουν τη 
συνεργατικότητα, το ομαδικό πνεύμα και την υπευθυνότητα. Στη συνέχεια μέσω της 
βιωματικής προετοιμασίας πρωινού και της εφαρμογής των κανόνων καλής συμπεριφοράς 
στο τραπέζι, ανέπτυξαν δεξιότητες απαραίτητες για τη ζωή τους. Παράλληλα η 
δημιουργικότητά τους αναπτύχθηκε με τη δημιουργία sous plats ενώ οι μαθητές βρίσκονταν 
σε όλα τα στάδια στο επίκεντρο της δράσης. Επιπλέον χρησιμοποίησαν  εργαλεία 
τεχνολογίας για την εύρεση συνταγών αλλά και την προβολή τους. Συνεπώς απέκτησαν 
ψηφιακές δεξιότητες και ενδυναμώθηκαν τόσο οι ίδιοι όσο και οι εμπλεκόμενοι 
εκπαιδευτικοί. Η δράση μας αποτέλεσε εκπαιδευση Steam διότι αφενός ενεπλάκησαν 
διαφορετικές ειδικότητες, εφετέρου υποστηρίχθηκε η πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών 
μας, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ενώ υποστηρίχθηκαν στην απόκτηση γνώσεων 
και δεξιοτήτων μέσω αυθεντικών εμπειριών και παρατηρήσεων. 
Λέξεις κλειδιά: Υγιεινή διατροφή, Παιχνίδια ρόλων, Παρασκευή πρωινού 
 
Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/233 

 
 
Σύνδεσμος βίντεο – QR CODE 

https://bit.ly/3qreKMe 
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«Χρησιμοποιώντας το tinkercad για εξ αποστάσεως 
διδασκαλία» 

 
Τσιριγώτη Γεωργία, φυσικός - καθηγήτρια στο 2ο ΓΕΛ Καλύμνου 

georgiatsirigoti@gmail.com 
 

Περίληψη  
Στην εποχή του Covid-19 αναγκαστήκαμε να προσαρμοστούμε σε μια καινούρια 
εκπαιδευτική διαδικασία, την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Ειδικά στη διδασκαλία της 
φυσικής, όπου τα πειράματα και η εξοικείωση των παιδιών με πειραματικές διατάξεις πρέπει 
να είναι το ζητούμενο, έπρεπε να βρεθούν εναλλακτικές. Η  χρήση της πλατφόρμας του 
tinkercad στη διδασκαλία της φυσικής γενικής παιδείας, Β Λυκείου στο κεφάλαιο του 
ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να προσφέρει πολλά στα παιδιά:  
Εικονική  διεξαγωγή πειραμάτων ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν κάποιες επιθυμητές 
δεξιότητες στην κατασκευή κυκλωμάτων και τη σωστή χρήση των οργάνων μέτρησης.  
Κριτική σκέψη και ανάλυση των πειραματικών δεδομένων –μετρήσεων που λαμβάνονται 
κατά το πείραμα 
Δυνατότητα ελέγχου των παραμέτρων του πειράματος με μεγάλη ευκολία (αλλαγή τιμών 
αντίστασης, τάσης κτλ) 
Ειδικά αν συνδυαστεί με την πειραματική υποστήριξη, αναγκαστικά με επίδειξη 
πειραμάτων αλλά και παροχή μετρήσεων για μετέπειτα επεξεργασία, από τα οικεία ΕΚΦΕ. 
Αν συνδυαστεί και με το μάθημα της πληροφορικής μπορούν να προκύψουν μικρά project 
που λύνουν κάποιο πρόβλημα κι έτσι η διδασκαλία μας γίνεται μια STEM  διδασκαλία. 
Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρικά κυκλώματα, Tinkercad, εικονικό εργαστήριο, stem. 

 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/255 

 
 
Σύνδεσμος βίντεο – QR CODE 
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Ο Πολιτισμός ενώνει την Ευρώπη 
 

Άγγελος Αθανασόπουλος 
2ο ΓΕΛ Πάτρας 

 

Περίληψη 
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα (An Erasmus+ KA3 Project 
about digital cultural heritage) σχετικά με την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, που ακόμα 
δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω της πανδημίας ,που στόχο του έχει τον πολιτισμό σαν 
παράγοντα συνοχής της ευρωπαϊκής ένωσης . Ακόμα προσβλέπει στην δημιουργία ενός 
ψηφιακού μουσείου (Europa square) όπου η νεολαία της Ευρώπης θα καταθέσει ένα 
ψηφιακό αφήγημα εμπνευσμένο από την περιοχή στην όποια ζει και αφορά την πολιτιστική 
προσφορά –κληρονομιά μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας ,την οποία και θα ευχαριστήσει για 
αυτήν την συνεισφορά της. Η δικιά μας συμμετοχή κατέθεσε την ευχαριστία της στο έργο 
του  Ισπανού αρχιτέκτονα και καλλιτέχνη Α.Γκαουντί που εντοπίστηκε στο παραθαλάσσιο 
πάρκο της πόλης μας (Πάτρα) έμπνευσης –τεχνοτροπίας Γκαουντί . Εν τέλει το κοινό 
βλέμμα στη ομορφιά είτε φυσική είτε δημιουργημένη από τον άνθρωπο είναι στοιχείο που 
ενώνει τους λαούς ιδιαιτέρως δε στην κρίσιμη περίοδο που περνάμε. 
 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/180 

 
 

Σύνδεσμος βίντεο – QR CODE 
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STEAM with LED 
 

Dougia Elena, Electrical Engineering Educator,Vocational Upper Secondary School of 
Amorgos, edougia@sch.gr 

 
Abstract 
The Folklore Museum of our town wants to do a renovation and at the same time, with 
those changes, save energy.  So, this is the project that this learning scenario is based on. 
Students will deal with the lighting of this renovation as professionals would have done, for 
that reason they need to become “experts in a week”.  
Collaboration for this practice, will start with teachers; a physics teacher, an electrical 
engineer, an IT teacher and an Art teacher from the school, will work together to organize 
the project and with different activities to transform students into experts. Students, 
working in teams, will first learn about semiconductors and diodes, to understand LED, 
how it works and its advantages. Next step will be about LED lights in electric circuits and 
how LED lights save energy, also about luminosity, light intensity and lighting. Continuing, 
they will deal with some applications to control LED light and lastly, the students will learn 
about artwork and the lighting it needs. With this comprehensive knowledge, students will 
begin to design how to illuminate the works of art in the museum and promote 
sustainability. This educational STEAM practice, aims to develop the necessary knowledge 
and at the same time, during the procedure, students to acquire the essential skills. 
This STEAM practice, was implemented at the Vocational Upper Secondary School of 
Amorgos from the students of the second grade of the electrical engineering department. 
The two students who participate first had the meeting with the head of the folklore 
museum of Chora, during a visit there. Then, they attended their classes as it was planned, 
except the art class since in our school there is no applied arts sector. Therefore, the students 
watched some related videos.  Finally, students completed their project by presenting a 
study on the replacement of existing light bulbs in the museum by LED lights and 
the energy gain from their replacement, since the valid COVID-19 pandemic measures. 
Students, after the completion of this week were very pleased and satisfied that they 
managed to deliver their project, working as a team. Because they had a goal, the theory 
they were taught did not tire them, for it was soon used in practice. With the research they 
did, they managed to complete the study of changing the lighting in LEDs. All this 
contributed to the development of students’ skills, like research and synthesis of gathered 
information, critical thinking and decision making. 
Keywords: Vocational schools, project-based learning, STEAM, LED. 
 
Educational Practice Link- QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/194 
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Stengthening European Cultural Heritage through 
STEAM 

 

Chrysoula Nenou 

English teacher, Senior High School of Intercultural Education of Evosmos 

Lazaros Moisiadis 

 

Abstract 
The practice is one of the preliminary results of an ongoing international collaboration of 6 
countries, Greece, Cyprus, Spain, Portugal, Croation and Poland, based on an 
Erasmus+KA229 project entitled “STEAM Strengthens European Cultural Heritage” as well 
as its corresponding eTwinning project. The main goal of the project was to use each 
element of STEAM so as to promote cultural heritage, both tangible and intangible, and 
consequently affiliate students with STEAM applications and also raise pupils’ awareness 
about their own heritage as well as discover the cultural heritage of the other European 
countries. 
 

Educational Practice Link- QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/271 
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Flight of fancy: An imaginative though realistic idea 
The online implementation of an AERO Learning 

Scenario 
 

Maravelaki Sofronia, Teacher of English, Vice-Principal 
fmarvel@sch.gr,  Iraklia’s Junior High School 

 
Abstract 
Flight of fancy is an AERO Learning Scenario (LS) that was designed during the Aerospace 
in Class MOOC, coordinated by European Schoolnet (EUN), and part of the “Aerospace in 
Class” project. The learning scenario was implemented exclusively online (March-April 
2021) with 8th grade students. English, History, Engineering, and Technology are combined 
with the resources of the Airbus Foundation and offer students with no previous familiarity 
with the topic, a unique way of experiencing the science of flying. “Flight of fancy: An 
imaginative though realistic idea” is a learning scenario that focuses on the science of flight 
and leads the students into a journey to the history of flying and introduces them to the 
pioneers who made the imaginative task of flying realistic and achievable. Through the 
stories of the Wright Brothers, the inventors of the airplane and Amelia Earhart, the first 
woman pilot to cross the Atlantic, students discover how flying machines were invented, 
powered, designed and evolved to satisfy the need for fast and safe long distance 
transportation.  
Keywords: History of flying, pioneers of flying, Aerospace in Class, Airbus Foundation, 
STEM  
 

Educational Practice Link- QR CODE 
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From White to Black: the Wheel of Colours in Science and Art 
 

Theodora Gkeniou 

Teacher of English 
 

Abstract 
The objective of this Learning Scenario is to create bridges between Art and Science under 
the prism of everyday experience. Henri Matisse was a painter who revolutionized painting 
at the beginning of the 20th century by breaking the rules of the way colours were used. 
Actually, he was the only artist Pablo Picasso recognize as equal and was inspired by. The 
chosen painting (the Woman with a Hat) made a huge impression because of its use of 
colours, which was totally unconventional at the time. Our students are asked to combine 
colours every day, in the way they are dressed, their room decoration, their makeup, their 
homework etc. It is thus interesting to know how colours are supposed to be combined and 
how they can break the rules if they want to. Moreover, they encounter an old acquaintance, 
Isaac Newton, who was the first scientist to depict the colours of the rainbow on a tangible 
wheel, which is still contemporary and has been updated by many more scientists 
throughout the centuries. The notion that the light is white and it contains a spectrum of 
different colours, whereas, when these colours are put on paper and mixed, they produce 
the black colour, gives us a sense of harmony and cohesion. Therefore, science and art, not 
only provide pleasure and knowledge, a perspective of inquiry and critical thinking, but, 
most importantly, they relate to our sense of aesthetics, which after all, defines our identity. 
 

Educational Practice Link- QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/300 
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Let`s play music! : with Lego EV3 & Python 
 

Nikolaos Diamantopoulos 
1st General Lyceum of Aigio 

Abstract 
This practice concerns an educational scenario where the students get acquainted with the 
concept of smart musical instruments and become aware of a new relationship between 
Information Technology and Music. This goal is achieved through a process of exploratory 
activities within the framework of STEAM methodology with a project which allows the 
students to develop small-scaled intelligent musical instruments using both the Lego EV3 
kit and Python programming. Students are asked to use pre-existing knowledge from 
different fields (algorithms, programming, engineering, mathematics, physics, music and 
electronics) in a transverse way that focuses on solving a real problem, that of making 
musical IT devices for playing music more easily, thus favoring authentic learning. The 
educational scenario was implemented during the 2019-2020 school year and the students 
responded positively to the exploratory nature of the scenario, became active and 
experimented with the construction and the programming. Finally, they managed to learn 
successfully using the trial- and- error approach. 
 

Educational Practice Link- QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/287 
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Playing with Aesop’s fox differently 
 

Eleni Konstantina Egglezou, Kindergarten teacher 1 
eldina2004@yahoo.gr 

1 kindergarten of Metaxata 
 

Abstract 

The occasion for this educational practice was the reading a myth of Aesop, “Fox and the 
grapes”. After the elaboration of the myth was completed, the students expressed the need 
to help the fox to reach the grapes. Regardless of the moral lesson of the story students ask 
themselves: “Is there any way to help our new friend?  They decide to build a ladder to help 
the fox.  
That first question of a real situation mobilized students to collaborate and through an 
interdisciplinary approach they managed to build a simple construction, a ladder. Through 
various activities students had gained important knowledge about measurements. They also 
had the opportunity to develop life skills known as 21st century’s skills. And most of all they 
got familiar with the problem-solving approach in a STEAM approach. As an extension of 
the program students made a relevant simple learning scenario in Scratch jr application and 
presented it. In many stages of the project each group of students presented to their 
classmates their progress and had the opportunity for feedback/evaluation. At the end of 
the project all the participants filled in a self - evaluation about the whole experience of the 
educational practice. 
Keywords: Kindergarten, STEAM, mathematics, Scratch jr app. 

 

Educational Practice Link- QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/226 
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Earthquakes and Safe cities 4 all with STEAM 
 

Georgia Lascaris, Computer Science teacher, 
Stavroula Skiada, Computer Science teacher glascaris@gmail.com, sskiada@yahoo.gr 

2nd Primary School of Nea Erythraia, 8th Primary School of Nea Philadelphia 
 

Abstract 
Greece ranks sixth in the most seismic countries in the world. During this educational 
scenario, students build their own seismograph by programming their BBC micro:bit 
(pocket-sized computer) to detect and react to earthquakes. They are introduced to the 
concepts of acceleration, velocity and gravity, acquire a basic understanding of earthquakes 
and realize how seismologists are analyzing data. Using the micro:bit built-in accelerometer 
sensor, they record the magnitude of an earthquake. Each time an earthquake is detected, 
the micro:bit responds in various ways: lights up the led panel according to the intensity of 
the earthquake, creates a plot graph as a graphical representation of the earthquake’s 
vibrations, triggers a sound and visual alarm. They learn how to use technology 
(Tech4good) to solve major challenges like natural disasters (SD Goal 11: Sustainable cities 
and communities). Students also realize the importance of designing inclusive solutions by 
taking into account people’s disabilities: visual or sound alarm for people with visual or 
hearing impairment (SD Goal 10: Reduced inequalities). The activities of this educational 
scenario were implemented during the eTwinning project "Micro Circuits for Mega 
Solutions" 
Keywords: earthquakes, BBC micro:bit, tech4good, SD Goals, inclusion 
 

Educational Practice Link- QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/270 
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NBS and Hardy Plants for a Sustainable City 
 

Stavroula Skiada, Computer Science teacher, 
Georgia Lascaris, Computer Science teacher  

sskiada@yahoo.gr, glascaris@gmail.com 
8th Primary School of Nea Filadelfeia 
2nd Primary School of Nea Erythraia 

 
Abstract 
The purpose of this learning scenario is to discover and propose a variety of hardy plants 
that acts as a nature-based solution (NBS) to green cities, urban heat and oxygen production 
as well as citizens' wellbeing. These plants can be planted to various spots of the city to 
create pocket parks. Although this learning scenario uses a suburb of Athens as an example, 
it can be implemented using other cities and areas as a basis. Students are going to visit a 
green area to search and take photographs of various plants. The plants in the park are 
adapted to the city microclimate but the students have to seek for those with less 
maintenance needs. These photographs are going to be imported in Pl@ntNet, a citizen 
science project for automatic plant identification through photographs based on machine 
learning, so as to discover which of the plants are hardy according to Greece hardiness zone. 
A Padlet with the hardy plants, that students have detected, is created and is communicated 
to the local municipality along with posters made with drawings of the most significant 
hardy plants. QR codes are glued to the poster to embed other information.  
Keywords: Nature-based solutions, urban regeneration, hardy plants, green cities, 
hardiness zones. 
 

Educational Practice Link- QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/274 
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Functional Model of an Electric Generator with the use 
of Breadboard 

 
Ράνια Λάμπου 

4th primary School of Artemida 
Abstract 
This educational practice concerns the construction of an induction generator through the 
use of Breadboard. The construction will be demonstrated to educators/students. 
Afterwards, children/educators will construct their own generator and will experiment 
with this developing problem-solving skills, collaboration and  creative thinking. 
The  project is a part of a series of projects that have received so far 60 International 
awards  and for these projects I was selected among the best teachers in the world with the 
Global Teacher Prize 2019 (Varkey Foundation) and Global Teacher Award 2020 (AKS 
Awards). 
 

Educational Practice Link- QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/297 
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«Διδάσκοντας τις φάσεις της Σελήνης στο πλαίσιο  
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» 

 
Θεοφανούλα Πέλλα, εκπαιδευτικός ΠΕ70 

fpella@hotmail.com 
 

Περίληψη 
 H διδακτική αυτή πρακτική φιλοδοξεί να καλύψει το κενό στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών για τη διδασκαλία των φάσεων της Σελήνης, τόσο στη δια ζώσης όσο και στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Στο σενάριο αυτό προτείνεται η διδασκαλία του φαινομένου με 
εφαρμογή του εποικοδομητικού μοντέλου. Χρησιμοποιείται λογισμικό ανοιχτού τύπου 
(προσομοίωση από το Φωτόδεντρο), που δίνει τη δυνατότητα για εικονικές παρατηρήσεις 
της κίνησης της Σελήνης γύρω από τη Γη, κλειστού τύπου για την καταγραφή των φάσεων 
της Σελήνης με τη μορφή ημερολογίου και κλειστού τύπου για την εύρεση της φάσης της 
τρέχουσας ημέρας. Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας webex και της πλατφόρμας e-class. Αρχικά γίνεται ανάδειξη και καταγραφή 
των ιδεών των μαθητών σχετικά με τον εντοπισμό ή όχι του μοτίβου των φάσεων. 
Ακολουθούν δραστηριότητες γνωστικής σύγκρουσης, διδασκαλίας του φαινομένου, καθώς 
και δραστηριότητες εφαρμογής, αξιολόγησης και καλλιέργειας μεταγνώσης. Οι μαθητές θα 
πρέπει ήδη να γνωρίζουν ότι η Σελήνη είναι ετερόφωτο σώμα, φωτίζεται από τον Ήλιο και 
ότι σε οποιαδήποτε θέση γύρω από μία φωτεινή πηγή τα σφαιρικά σώματα φωτίζονται 
πάντα κατά το ήμισυ.  
 
Λέξεις κλειδιά: φάσεις της Σελήνης, εποικοδομητικό μοντέλο, εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση  
 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/285 
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 Υπολογίζω νοερά με το bee - bot 
 

Ασπασία – Μανδάνη Καμπισοπούλου 1, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
1 aspanti@hotmail.com 

 
Περίληψη  
 Οι μαθητές των μικρών τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, μπορούν να κάνουν νοερές 
προσθέσεις διψήφιων αριθμών, παίζοντας με το bee bot. Σκοπός της συγκεκριμένης 
εκπαιδευτικής πρακτικής steam, είναι να παρουσιαστούν αποτελεσματικοί τρόποι 
διδασκαλίας των νοερών υπολογισμών διψήφιων αριθμών στην πρόσθεση, στις πρώτες 
τάξεις του Δημοτικού, με δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής.Το bee – bot είναι μια έξυπνη 
μέλισσα, ένα ρομπότ για το πάτωμα, που ο προγραμματισμός της γίνεται με πλήκτρα που 
βρίσκονται πάνω της ώστε να προχωράει με ακρίβεια μπροστά, πίσω, δεξιά κι αριστερά, 
τόσα βήματα όσα πατηθούν τα αντίστοιχα βελάκια - πλήκτρα. Σχεδιάστηκε ένας χάρτινος 
πίνακας δαπέδου (με χαρτί του μέτρου 2 επί 2) από την εκπαιδευτικό, με τους αριθμούς από 
το 1 μέχρι το 100. Πάνω στον πίνακα κινείται το bee – bot, ανάλογα με τις οδηγίες που θα 
του δοθούν. Το προγραμματιζόμενο ρομπότ θεωρείται ευέλικτο κι εύχρηστο για τους 
μικρούς μαθητές, ενώ προωθεί ταυτόχρονα την κατάκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων όπως 
είναι ο υπολογιστικός τρόπος σκέψης, μέσα από προβληματικές καταστάσεις. 
Λέξεις κλειδιά: παιγνιώδης μάθηση, νοερές προσθέσεις , bee – bot  
 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/220 
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Επιτραπέζιο STEM Γεωγραφίας «Ταξίδι στη Γη» 
 

Drougas Vasileios 
1ο και 2ο Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 

Περίληψη 
Το μάθημα της Γεωγραφίας στην Α΄ Γυμνασίου είναι περισσότερο απαιτητικό ως αναφορά 
την αναζήτηση και τον παραλληλισμό των γνώσεων από τους μαθητές. Στόχος του 
εκπαιδευτικού είναι η αναζήτηση τακτικών και δράσεων για την ενεργοποίηση των 
μαθητών ώστε να υπάρξει ανατροφοδότηση μέσα και έξω από την τάξη. Στην κατεύθυνση 
αυτή σχεδιάστηκε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ανακάλυψης γνώσεων, που έχουν σχέση με τη 
τοπική γεωγραφία  για μαθητές του Γυμνασίου ώστε να συσχετίσουν γνώσεις από τον 
πολιτισμό, την ιστορία αλλά και τα χαρακτηριστικά του τόπου τους. Το 
Επιτραπέζιο STEM με  όνομα «Ταξίδι στη Γη» αποτέλεσε το κίνητρο στους μαθητές της Α΄ 
Γυμνασίου να ανακαλύψουν την τοπική ιστορία και τη γεωγραφία ή και σε ευρύτερο 
επίπεδο, μέσα από ένα εικονικό ταξίδι πάνω σε ένα χάρτη της περιοχής τους. 
 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/291 
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Ανακαλύπτω το Άτομο με ένα μοντέλο 3D 
 

Drougas Vasileios 
1ο και 2ο Γυμνάσιο Φιλιππιάδας 

 

Περίληψη 
Η διδακτική αυτή προσέγγιση στις εφαρμογές της φυσικής αναφέρεται σε μαθητές της Β και 
Γ Γυμνασίου  . Δημιουργήθηκε με παιδαγωγικό πρότυπο το μαθητοκεντρισμό, τον 
εποικοδομητισμό, τη διερευνητική μάθηση,  αλλά και της ομαδικής επεξεργασίας της 
πληροφορίας (Χρυσαφίδης 1994). Χρησιμοποιήθηκε μια πραγματική τρισδιάστατη μορφή – 
αναπαράσταση του ατόμου ενός στοιχείου για να αναγνωρίσουν οι μαθητές τη δομή του. Το 
μοντέλο το οποίο δημιουργήθηκε φτιάχτηκε από απλά υλικά που μπορούν τα παιδιά να 
βρουν κατά τη συμμετοχή τους στα μαθήματα των καλλιτεχνικών. Αρχικά σχεδιάστηκε η 
αναπαράσταση του ατόμου σε χαρτί ακολουθώντας τη δομή της θεωρίας από τα σχολικά 
βιβλία και μετά τα παιδιά δημιούργησαν ερωτήματα και δώσαν προτάσεις σχετικά με την 
παράσταση του ατόμου στο χώρο. Οι προτάσεις των παιδιών καταγράφηκαν και 
συζητήθηκαν .Όπως για παράδειγμα πως θα μπορούσε δηλαδή να είναι στην 
πραγματικότητα το άτομο. Τα παιδιά ανακαλύπτουν σημεία πάνω στο μοντέλο, που έχουν 
σχέση με τη δομή του ατόμου. Δημιουργούν μια  ερευνητική ομάδα αναζητώντας 
πληροφορίες στην επιστήμη της Χημείας και βρίσκουν  εφαρμογές στη δημιουργία μιας 
χημικής ένωσης. Αυτά τα καταγράφουν σε μια μικρή εργασία (Σάββας 1996). Η εργασία 
έχει διάρκεια έως και τρεις διδακτικές ώρες  όπου συζητούνται τα θέματα στην τάξη. Οι 
μαθητές ανά ομάδα περιγράφουν τη δομή του ατόμου και αναλαμβάνουν να βελτιώσουν το 
μοντέλο ενώ ζητείται από τον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει κάθε ομάδα το δικό της 
μοντέλο.  διαδικασία της κατασκευής και της αναπαράστασης ολοκληρώθηκε. Οι μαθητές 
στο τέλος  συμπληρώνουν ανώνυμο ερωτηματολόγιο όπου καταγράφονται τα 
αποτελέσματα της χρήσης του μοντέλου στη μάθηση της δομής του ατόμου επίσης οι 
προτάσεις τους και αξιολογούν τη μαθησιακή διαδικασία.  
 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/290 
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A STEAM Educational Scenario on Sustainability: 
Sustainable House 

 
Gianna Zarafeta 

English Teacher, Palladio school 

Sotiris Kaproulias 

Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε ένα διδακτικό σενάριο πάνω στη βιωσιμότητα και 
την αειφορία με τρόπο ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με το πνεύμα της εκπαίδευσης 
STE(Α)M. Μια προσέγγιση στην φιλοσοφία του STE(Α)M απαιτεί τη χρήση καινοτόμων και 
εναλλακτικών μεθόδων μάθησης που αποσκοπούν στην άμεση εμπλοκή των μαθητών για 
την επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος. Στο πνεύμα αυτό και με αφορμή κοινές 
θεματικές του αναλυτικού προγράμματος στα μαθήματα των Αγγλικών (Environment) και 
της Φυσικής (Μορφές ενέργειας) της Ε΄Δημοτικού και λαμβάνοντας υπόψιν τους στόχους 
του ΟΗΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη οι μαθητές σχεδίασαν και κατασκεύασαν μια 
διαδραστική μακέτα ενός βιώσιμου σπιτιού (sustainable house). Οι μαθητές 
χρησιμοποίησαν τα λογισμικά 3D σχεδιασμού Tinkercad και Fusion 360 για να σχεδιάσουν 
το σπίτι, το οποίο στη συνέχεια εκτυπώθηκε με τη μέθοδο της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Στη 
συνέχεια προγραμμάτισαν λειτουργίες του βιώσιμου σπιτιού με την πλατφόρμα ανάπτυξης 
σχεδίων microbit και την προγραμμάτισαν μέσω του Microsoft Make code. Τέλος οι 
λειτουργίες αυτές ενσωματώθηκαν στην μακέτα η οποία αποτέλεσε ένα χρήσιμο εργαλείο 
για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών της βιωσιμότητα - αειφορίας. Με αυτό τον τρόπο 
θεωρούμε ότι οι μαθητές εκτός από τις θεωρητικές γνώσεις συνειδητοποίησαν ότι το μέλλον 
μας σαν ανθρωπότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ευημερία και την βιωσιμότητα 
του ίδιου του πλανήτη μας.  
 
Educational Practice Link- QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/251 
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Η διδασκαλία των χαρακτηριστικών και της χρήσης των 
γραναζιών, μέσα από δραστηριότητες εκπαιδευτικής 

ρομποτικής 
 

Μαρία Μπεντεβίνου, Physics Teacher / MSc Student 
University of Macedonia 

 
Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια διεπιστημονική προσέγγιση των μαθηματικών, φυσικής 
και μηχανικής, στηριζόμενη στη διερευνητική μάθηση μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής 
και με τη βοήθεια καθοδηγούμενης (μέσω Φύλλου Εργασίας) πειραματικής διερεύνησης. 
Έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία των χαρακτηριστικών και της χρήσης των γραναζιών 
μέσα από  δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής, δεδομένου του ότι τα γρανάζια μαζί 
με τα τουβλάκια αποτελούν το κύριο κατασκευαστικό μέρος ενός ρομπότ. Ενσωματώνουν 
βασικές έννοιες της φυσικής και οι συνδυασμοί τους ξεπερνούν εμπόδια κατά την 
κατασκευή ρομπότ με συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς. 
Για την πραγματοποίηση αυτής της  πειραματικής εργασίας, που  σκοπό έχει να 
παρουσιάσει μια πρόταση διδασκαλίας της έννοιας του γραναζιού μέσα από την 
εκπαιδευτική ρομποτική,  χρησιμοποιήθηκε το ρομπότ EV3-Mindstorms της Lego, το οποίο 
είναι ένα εύκολα προγραμματιζόμενο ρομπότ, που μέσα από κατάλληλο περιβάλλον 
ανάπτυξης προγραμμάτων μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να εκτελεί συγκεκριμένες 
ενέργειες. Το προγραμματιζόμενο ρομπότ αξιοποιήθηκε σε τρεις διαφορετικούς 
συνδυασμούς (Basicrobot, robotgearup και robotgeardown), και σύμφωνα με φύλλα 
εργασίας που έχουν σχεδιαστεί. Η σχεδίαση και η διδασκαλία των μαθημάτων υλοποιήθηκε 
με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: www.graasp.eu, έναν Χώρο Διερευνητικής 
Μάθησης (ΧΔΜ) για τη δημιουργία ψηφιακών εκπαιδευτικών σεναρίων, που περιλαμβάνει 
οδηγίες και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές. 
Στη διδακτική παρέμβαση που ακολουθήθηκε  γίνεται μια αναφορά αρχικά στη έννοια της 
ροπής και στη συνέχεια στην έννοια του γραναζιού, τις χρήσεις του και στον συνδυασμό 
αυτών σε συστοιχίες, ανάλογα με τον επιθυμητό στόχο. 
 
 
 
Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/288 
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Σύνδεσμος βίντεο - QR CODE 

https://bit.ly/3Hm1vSY 
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Κατασκευή και διακόσμηση μοντέλου παραδοσιακού 
Τρεχαντηριού με 3D printer CNC και Laser Engraver 

 

Nikos Giannakopoulos 

Περίληψη 
Η εργασία αυτή έχει να κάνει με την ψηφιακή αναβίωση του Ελληνικού Τρεχαντηριού και 
την κατασκευή πραγματικού μοντέλου αυτού του παραδοσιακού Ελληνικού πλοιαρίου, με 
χρήση  νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα με χρήση CNC και 3D Printer καθώς και την 
διακόσμησή του με τεχνικές laser engraving 
 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/278 

 
 

Σύνδεσμος βίντεο - QR CODE 

https://bit.ly/3kyBqqh 
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Ηλεκτρική ενέργεια αντί καυσίμου; Elektrische Energie 
statt Sprit? 

 
Κιουτσούκη Παγώνα, ΠΕ07 

Περίληψη 
Η διδασκαλία βασίζεται στο περιεχόμενο (content-based teaching) και σε επίλυση 
δραστηριοτήτων στην προς εκμάθηση γλώσσα (task-based language teaching). Στοχεύει 
στην αλλαγή από την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία, στη διδασκαλία όπου θα 
πρωταγωνιστεί η επίλυση αυθεντικών προβλημάτων, καλλιεργώντας την Υπολογιστική 
Σκέψη (Computational Thinking) για την εξεύρεση λύσεων 
Το παρόν διδακτικό σενάριο μπορεί πολύ εύκολα να ενσωματωθεί στις θεματικές ενότητες 
που περιλαμβάνονται στο βιβλίο και είναι σχετικές με τα “μέσα μεταφοράς”, “ταξίδια” και 
το “περιβάλλον¨ σε τάξεις του Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί 
να εφαρμοστεί τόσο διά ζώσης όσο και εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής 
ώρας στο μάθημα των γερμανικών.  
 Αρχικά, γίνεται μία εισαγωγική συζήτηση για τα μέσα μεταφοράς και με ποια προτιμούν 
να ταξιδεύουν διανύοντας μακρινές αποστάσεις. Στη συνέχεια, οι μαθητές θα 
ερωτηθούν  για το αν γνωρίζουν ποια από αυτά είναι και κατά πόσο φιλικά προς το 
περιβάλλον αλλά και οικονομικά ταυτόχρονα. Οι γνώμες αναμένεται να διίστανται. 
Είναι ωστόσο γνωστό σε όλους μας ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο προστατεύει το 
περιβάλλον. Πόσο υψηλή είναι όμως η κατανάλωση ρεύματος ενός ηλεκτρικού 
αυτοκινήτου; Στο μάθημα θα μάθουν το κατάλληλο λεξιλόγιο σχετικά με το επίκαιρο αυτό 
θέμα κάνοντας τις πράξεις υπολογισμού μέσης κατανάλωσης ρεύματος ενός ηλεκτροκίνητου 
της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. 
Λέξεις κλειδιά: Προστασία περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας, επίλυσης 
προβλήματος, κριτική σκέψη, συνεργασία 
 
Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/283 

 
 

Σύνδεσμος βίντεο - QR CODE 

https://bit.ly/309WH1Z 
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 Προσεγγίζοντας τα γεγονότα της Επανάστασης μέσα 
από τα Κάστρα  

Comprehending the events of Greek Revolution by 
means of the Castles 

 

Ευσταθοπούλου Παγώνα-Νίκη 1, π.Ευάγγελος Πριγκιπάκης 
pefstath@gmail.com, prigipakis@sch.gr 
1 Φιλόλογος, Πρότυπο Γυμνάσιο Πάτρας 
2 Θεολόγος, Πρότυπο Γυμνάσιο Πάτρας 

 

Περίληψη  
Το 2021 πραγματοποιήθηκε ο Εορτασμός της Επετείου των 200 ετών από την Έναρξη  της 
Ελληνικής Επανάστασης που οδήγησε στην Ανεξαρτησία του Ελληνικού Κράτους. Στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων και δράσεων για τον Εορτασμό, αφιερώθηκε και αυτή η δράση 
που ενσωμάτωσε τα Κάστρα ως ιστορικά μνημεία της περιοχής  και της συγχρονικής εικόνας 
της Πάτρας με τα ιστορικά γεγονότα της Επανάστασης στην περιοχή. Η αφόρμηση της 
δράσης σχετιζόταν με το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας, στην πορεία όμως συνδυάστηκε 
με τη Γεωγραφία και τις Νέες Τεχνολογίες ενσωματώνοντας οπτικο-ακουστικό υλικό και 
διαδραστικά εργαλεία (GoogleMaps, ARTutor). Στόχος της καλής πρακτικής ήταν η 
ενδυνάμωση και ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, ώστε όχι απλά να κατακτήσουν το σχετικό 
γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας, στην περίπτωση αυτή τα γεγονότα που αφορούν την 
Ελληνική Επανάσταση στην περιοχή της Πάτρας. Επιδιώχθηκε περισσότερο η απόκτηση 
ψηφιακών δεξιοτήτων από τους μαθητές, αλλά και η χρήση του γνωστικού περιεχομένου και 
των εργαλείων τεχνολογίας. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής, οι μαθητές ήταν 
ικανοί, έχοντας εμπεδώσει τη γνώση, να μετέχουν οι ίδιοι στη σχεδίαση και ανάπτυξη 
περιεχομένου και εργαλείων. Συμπερασματικά, οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί και μαθητές 
συνεργάστηκαν για την δημιουργία ενός παραδοτέου ενδιαφέροντος, εύχρηστου, αλλά και 
ανοιχτού στην ευρύτερη κοινότητα μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών. 
Λέξεις κλειδιά: Κάστρα, Ιστορία, ARTutor, GoogleMaps  
 

 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/197  
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Σύνδεσμος βίντεο – QR CODE 

https://bit.ly/3HfrMCF 
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Φτιάχνω το δικό μου Ρομποτικό Άβακα 
 

Μιχαήλ Χατζησταυρίδης 
Περίληψη 
Η αξιοποίηση του γνωστού σε όλους τους μαθητές αριθμοοργάνου άβακα στη διδακτική των 
μαθηματικών αποτελεί μία πολύ συνήθη παιδαγωγική πρακτική. Η Οπτικοποίηση, 
η Συγκέντρωση, η Λογική συλλογιστική, η Φωτογραφική μνήμη, η Ανάκληση, η 
Παρατηρητικότητα, η Ενδυνάμωση μνήμης είναι τα βασικά θετικά του στοιχεία.  Μέσα από 
τη παρούσα πρακτική διαδικασία οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τον άβακα μέσα από 
την οπτική της μοντελοποίησης. Καλούνται να τον ανακατασκευάσουν με σκοπό να 
εισαχθούν σταδιακά στη λογική STEM πετυχαίνοντας κάθε μία από τις γνωστικές περιοχές 
του (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά). Τελικός στόχος για την όλη 
προσπάθεια είναι η ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας ως προς τους εκπαιδευτικούς στόχους 
όταν ο μαθητής γίνεται μέρος της διαδικασίας μετατροπής ενός απλού άβακα σε ρομποτικό. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επίτευξη του στόχου να αντιληφθούν οι μαθητές τις 
περισσότερες δυνατότητες που αποκτά μία μηχανή όταν γίνεται "έξυπνη". 
 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/284 

 
 

Σύνδεσμος βίντεο – QR CODE 

https://bit.ly/3Fb4jjW 
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Little Einsteins. Fun with STEM 
 

Ελένη Κατσιάβου, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, MA in Drama and Performing Arts in Education 
and Lifelong Learning, Μαρία Μακρίδου, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

elenikatsiavou@gmail.com, makrima9@gmail.com 
 

Περίληψη 
Το έργο «Little Einsteins. Fun with STEM» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
δράσης eTwinning STEM 2.0, το σχολικό έτος 2019-2020. Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό 
συνεργατικό έργο, προσανατολισμένο στην εκπαίδευση STEM και STEAM, στο οποίο 
συμμετείχαν  εκπαιδευτικοί και μαθητές από την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την 
Ισπανία και τη Τσεχία. Στόχος του έργου ήταν κυρίως οι μαθητές να εξοικειωθούν με την 
μεθοδολογία STEΑM, μέσα από τη διαδοχή των εποχών, καλλιεργώντας τις δεξιότητές τους 
στους τομείς των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Ρομποτικής , των Τεχνών και 
των Μαθηματικών, μέσα από δραστηριότητες που άπτονταν όλων των μαθησιακών 
περιοχών των Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ για το νηπιαγωγείο.  Οι δραστηριότητες που και 
υλοποιήθηκαν, βασίστηκαν στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Τα εκπαιδευτικά 
μοντέλα που αξιοποιήθηκαν ήταν αυτά της βιωματικής, της αποκαλυπτικής–διερευνητικής 
και της ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Μέσα από το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι 
συμμετέχοντες μαθητές εξοικειώθηκαν με την εκπαίδευση STEAM και την εκπαιδευτική 
ρομποτική, ενώ οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εκπαιδευτικές τεχνικές 
και μεθοδολογίες σε ένα πλαίσιο εποικοδομητικής συνεργασίας. Το έργο βραβεύτηκε με 
Ετικέτα Ποιότητας (eTwinning Quality Label) και με Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας 
(European Quality Label). 
Λέξεις κλειδιά: eTwinning, STEAM, συνεργασία, ρομποτική 
 
 

Σύνδεσμος πρακτικής - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/227 
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 Δημιουργία Ραβδογράμματος με Lego WeDo 2.0 
 

Φυτοπούλου Αλεξάνδρα   
afytopoulou@outlook.com 

Σ.Ε.E. 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων 
 
Περίληψη  
Η παρούσα πρακτική εντάσσεται σε δράση  eΤwinning και είχε ως βασικό σκοπό την 
εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική με το Lego WeDo 2.0 και τη διαθεματική 
προσέγγιση της γνώσης με την αξιοποίηση της εκπαίδευσης  STEΑM. Για την υλοποίησή της 
εργάστηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄  Τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου 
Αργοστολίου σε συνεργασία με Δημοτικό Σχολείο της Λιθουανίας. Οι εκπαιδευόμενοι/ες 
αφού γνώρισαν τα δομικά υλικά του πακέτου (άξονες, τροχοί, τροχαλίες κλπ.) 
κατασκεύασαν τα πρώτα ρομπότ, έμαθαν  να συνδέουν τον κινητήρα με το εκπαιδευτικό 
λογισμικό του πακέτου, να επιλέγουν τις σωστές εντολές για την ενεργοποίησή των 
ρομποτικών κατασκευών, να περιγράφουν τη γραμμική ακολουθία που δημιούργησαν και 
να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες προγραμματιστικές δομές για να κινήσουν και να 
ελέγξουν την κατασκευή τους. Στη συνέχεια, επιλέχθηκε πρόγραμμα που είχε ως σκοπό  να 
προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών για το εσωτερικό της γης και τις ενδογενείς 
δυνάμεις που επιφέρουν αλλαγές στο ανάγλυφό της. Μέσω της δημιουργικής επίλυσης 
προβλημάτων, οι μαθητές/τριες οικοδόμησαν νέες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες 
αναγνωρίζοντας τη σημασία της κατασκευής ισχυρών κτιρίων ως παράγοντα αειφορίας. Το 
κλειστό σχέδιο εργασίας «Robust Structure” του πακέτου Lego WeDo 2.0 αποτέλεσε το 
έναυσμα για την αναπαράσταση και την ερμηνεία ερευνητικών δεδομένων με τη μορφή 
ραβδογράμματος. Κατανόησαν πώς το εμβαδόν της βάσης και το ύψος του κτιρίου 
επηρεάζει την συνολική κατασκευή, έμαθαν να υπολογίζουν το αποτύπωμα της επιφάνειας, 
κατασκεύασαν ραβδογράμματα με άξονες το είδος του κτιρίου και την ένταση του σεισμού  
και γνώρισαν τη λειτουργία του σεισμογράφου με απλή αυτοσχέδια κατασκευή. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στη 
διερευνητική μάθηση και την ανακάλυψη της λύσης, επιλέχθηκε ως μεθοδολογία η 
συνεργασία σε ομάδες.  Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε από τους μαθητές και τις 
μαθήτριες με φύλλα αυτοαξιολόγησης (ρουμπρίκες) και από την εκπαιδευτικό με φύλλα 
παρατήρησης. Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων δημιουργήθηκε σχετικό βίντεο με τα 
βασικά σημεία του προγράμματος. 
Λέξεις κλειδιά: δημιουργία ραβδογράμματος, STEAM, εκπαιδευτική ρομποτική, Lego WeDo 2.0 
 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/297 
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 3D σχεδίαση και εκτύπωση ποτηριού 
 

Γούτας Γεώργιος 1  
georggou@yahoo.gr 

 1 Εκπαιδευτικός πληροφορικής (ΠΕ86) 
 
Περίληψη  
Στο σχολείο συχνά διδάσκονται αφηρημένες γνώσεις, μη σχετιζόμενες άμεσα με την 
καθημερινότητα,  οπότε οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη σημαντικότητα της 
αποκτηθείσας γνώσης. Ο τρισδιάστατος σχεδιασμός μπορεί να συνεισφέρει θετικά, σε αυτή 
την περίπτωση καθώς οι μαθητές μπορούν να συνδυάσουν γνώσεις διαφόρων αντικειμένων 
π.χ. μαθηματικά και κατασκευές, ώστε να δημιουργήσουν κάτι πραγματικό  και 
χειροπιαστό. Από την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου, φαίνεται πως σε αυτή την 
κατάσταση προβληματικής, είναι πιο εύκολο να κεντριστεί το ενδιαφέρον και η προσοχή 
των μαθητών και να αυξηθεί η συμμετοχή τους.  Η κεντρική ιδέα ήταν ο σχεδιασμός και 
έπειτα, η εκτύπωση ενός 3D ποτηριού, διαστάσεων υπολογισμένων, με χρήση δεκαδικών 
αριθμών. Οι μαθητές για την επίλυση του προβλήματος, εργάστηκαν σε ομάδες και αφού 
αρχικά προέβησαν σε μαθηματικές πράξεις, στη συνέχεια χρησιμοποίησαν αυτά τα 
δεδομένα για το σχεδιαστικό περιβάλλον του tinkercad. Σε αυτή την STEAM προσέγγιση 
της γνώσης, οι μαθητές συνδυάζουν γνώσεις μοντελοποίησης και μαθηματικών για την 
επίλυση ενός προβλήματος και επωφελούνται των πλεονεκτημάτων της. 
Λέξεις κλειδιά: 3D σχεδίαση, 3D εκτύπωση, δεκαδικοί αριθμοί, tinkercad 
 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/239 
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Μικρόβια δε σας φοβάμαι …τους κανόνες πρόληψης 

πάντα θυμάμαι!! 
 

Αικατερίνη Νικολακοπούλου 
ΣΕΕ ΠΕ70 ΠΕΚΕΣ Δ.Ελλάδας 

Αικατερίνη Νάστου 
Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 
Περίληψη 
Στο σενάριο αυτό οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης Δημοτικού (θα μπορούσε να υλοποιηθεί και 
σε παιδιά Β΄ τάξης), με αφορμή την εμπειρία τροφικής δηλητηρίασης συμμαθήτριάς τους, 
αποφασίζουν να ασχοληθούν με την ασφάλεια των τροφίμων (Food safety). 
Προβληματίζονται με το θέμα της διασφάλισης ότι η τροφή δεν θα προκαλέσει βλάβη 
στον/ην καταναλωτή/τρια όταν την προετοιμάζει, την συντηρεί, ή/και την καταναλώνει 
σύμφωνα με την χρήση για την οποία προορίζεται. Σύντροφός τους σε αυτό το «μαθησιακό 
περίπατο» θα είναι ο κ. «Μάκης Βακτηριάκης», άγνωστος στην αρχή για τα παιδιά, που τα 
προσκαλεί και τα προκαλεί σε ένα πλήθος ενδιαφερουσών δραστηριοτήτων για την τροφική 
δηλητηρίαση και τους βιολογικά επικίνδυνους μικροοργανισμούς που αποτελούν την πιο 
κοινή αιτία τροφικών δηλητηριάσεων. Μαζί, αναζητούν τις αιτίες πρόκλησης της τροφικής 
δηλητηρίασης και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να την αποφύγουν, αφού  η 
πρόληψη είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ελέγχου των βιολογικών κινδύνων. Επίσης, 
έχουν την ευκαιρία να μάθουν να διακρίνουν τους τρόπους εκδήλωσης της τροφικής 
δηλητηρίασης (συμπτώματα) και να  αποφασίζουν τρόπους άμεσης αντιμετώπισης μιας 
τροφικής δηλητηρίασης (πρώτες βοήθειες). Τα παιδιά απόλαυσαν την εκπαιδευτική 
διαδικασία και έμαθαν πολλά για την ασφάλεια των τροφών με ένα ευχάριστο και 
δημιουργικό τρόπο. 
 
Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/282 
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"Να το φάω … Να μην το φάω!!" 
 

Αικατερίνη Νικολακοπούλου 
ΣΕΕ ΠΕ70 ΠΕΚΕΣ Δ.Ελλάδας 

Αικατερίνη Νάστου 
Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 
Περίληψη 
This Project becomes an interesting game in which students try to complete various 
missions in order to acquire knowledge, skills, criteria about dietary choices . Through 
interesting interactive, playful activities the young students collaborate, construct, play, 
dramatize, draw, find arguments and discover the "good / healthy" and "bad / unhealthy" 
foods, the eight food groups and their basic ingredients. They also learn about the triangle 
and the square formations and how to use them to build the "food houses" of the "Food 
Neighborhood" in class. They learn to recognize in their daily meals "healthy / good" foods 
(e.g. milk, vegetables, fruits, juices) as well as some daily eating habits (e.g. chocolate, 
croissants, pizza, Coca-Cola) that are "unhealthy / bad" otherwise known as junk food. They 
write their own ads for the product they prefer and by taking on the role of the "advertiser" 
they try to persuade their classmates to consume this product. Meanwhile, by taking on the 
role of the "consumer" they learn to think well, before deciding to choose any of the foods 
that are advertised. The children participated in the project enthusiastically, and learned a 
great deal about the food groups and their ingredients, learned to think before choosing 
food and had fun. So, music, biology, mathematics, crafts, dramatization, painting and arts 
were cleverly infused into this project later launched by the European EduForHealth 
program. 
 

Educational Practice Link- QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/237 
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Devised Space 2020 
 

Κοντογούλα Ερμιόνη, ΠΕ 04.01 και ΠΕ 91.01, Λιατήρη Όλγα, ΠΕ 91.01 και ΠΕ 
91.02, Μυλώνης Κωνσταντίνος ΠΕ 91.02 και ΠΕ 91.01 

ekontogoula@gmail.com, olgaliatiri@gmail.com, kmilonis@gmail.com 
 

Περίληψη  
Το θεατρικό δρώμενο Devised Space 2020 δημιουργήθηκε από μαθητές/τριες και 
εκπαιδευτικούς του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Γέρακα και 
αποτυπώθηκε κινηματογραφικά, χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα και τεχνικές σύγχρονης, 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην πρακτική αποτυπώνεται μια διεπιστημονική προσέγγιση 
μέσα από τα πεδία της Φυσικής, της Βιολογίας και του Θεάτρου, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς 
διαφορετικών ειδικοτήτων και μαθητές-τριες, με άξονα το θέατρο της Επινόησης. Αφετηρία 
για την ερευνητική διαδικασία στάθηκε το λογοτεχνικό έργο Ταξίδι από τη Γη στη Σελήνη του 
Ιουλίου Βερν. Μέσω της διερευνητικής και διεπιστημονικής προσέγγισης επιχειρήθηκε να 
συνδυαστεί το εισαγωγικό μάθημα Φυσικής της β΄ Γυμνασίου του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος με τα μαθήματα της καλλιτεχνικής ειδικότητας του Θεάτρου του Καλλιτεχνικού 
Γυμνασίου Γέρακα, με τελικό στόχο τη δημιουργία μιας συμμετοχικής, θεατρικής δράσης. 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μάς απασχόλησε η πανδημία και οι επιπτώσεις της, τόσο 
στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στη ομαλή λειτουργία της δραστηριότητας σε όλους 
τους τομείς. Ο προβληματισμός αυτός στάθηκε καθοριστικός στη διαμόρφωση του τελικού 
αποτελέσματος, ενώ η διαδικασία οδήγησε στην δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους, με 
τίτλο Devised Space 2020.  
Λέξεις κλειδιά: Φυσική, Βιολογία, Θέατρο, Παραστατικές Τέχνες, Κουκλοθέατρο 
 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/272 
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Όταν ο ήλιος είναι πιο ψηλά... της Γης την περίμετρο 
μετρά". Το πείραμα του Ερατοσθένη στο ΠΓΠΠ 

 
Βασιλική Ρήγα, ΠΕ031, Αθανασία Μπαλωμένου, ΣΕΕ ΠΕ032, Σπυριδούλα 

Σουλιώτη, ΠΕ033, Παρασκευή Πούλου ΠΕ04.044, Λαμπρινή Βουτσινά, ΠΕ04.015 
rigav@sch.gr , smpalom@upatras.gr, sspiridoula@yahoo.com ,  ppoulou@gmail.com , 

lvoutsin@gmail.com 
1 Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών, 2 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, 

3Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών, 4Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου 
Πατρών, 5Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών 

 
Περίληψη  
Το σχολικό έτος 2017-2018 υλοποιήσαμε στο σχολείο μας ένα από τα πιο σημαντικά 
πειράματα στην ιστορία της ανθρωπότητας: το πείραμα του  Ερατοσθένη. Στόχος ήταν να 
μετρήσουμε την περιφέρεια της Γης, χρησιμοποιώντας τη σκιά μιας ράβδου, όπως 
αντίστοιχα έκανε ο Ερατοσθένης τον 3 π.Χ. αιώνα.  Πρόκειται για μια διεπιστημονική 
δράση, η οποία συνδέει διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα: Μαθηματικά, Φυσική, 
Γεωγραφία και Πληροφορική. Συνεργαστήκαμε 5 εκπαιδευτικοί (3 Μαθηματικοί, μια 
Φυσικός και μια Βιολόγος από το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών) στο 
πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων: Μαθηματικά Α & Β Γυμνασίου, Φυσική Α Γυμνασίου 
και Γεωγραφία Α & Β Γυμνασίου. Η STE(A)M δράση υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή 22 
μαθητών της Β Γυμνασίου. Αξιοποιώντας και συνδυάζοντας απλά υλικά και ελεύθερα 
διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία (Geogebra, google maps και Stellarium) οι μαθητές, με την 
υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους, ενεπλάκησαν ενεργητικά και συνεργατικά σε 
πειραματική διαδικασία  υπολογισμού της περιφέρειας της γης. Η δράση αποτελεί μια 
ολιστική STE(A)M προσέγγιση, η οποία συνδέει τις διαφορετικές μαθησιακές συνιστώσες, 
χωρίς να αποτελεί απλώς άθροισμά τους, υποστηρίζοντας την πολύπλευρη ανάπτυξη του 
μαθητή: γνωστική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη. Οι μαθητές, πέρα 
από τα πολλαπλά μαθησιακά οφέλη που αποκομίζουν σε αντίστοιχες ενότητες 
Μαθηματικών, Γεωγραφίας και Φυσικής, καλλιεργούν παράλληλα και ήπιες δεξιότητες 
όπως η δημιουργικότητα, ο πειραματισμός, η επίλυση προβλήματος, η συνεργασία σε 
ομάδες κ.α.  Η δράση αυτή επαναλαμβάνεται επί σειρά ετών στο σχολείο με διάφορες 
παραλλαγές, ενώ δίνει και τη δυνατότητα συνεργασίας σχολείων στο πλαίσιο υλοποίησης 
του πειράματος. 
Λέξεις κλειδιά: STE(A)M προσέγγιση,  επίλυση προβλήματος, Πείραμα του Ερατοσθένη, 
Γυμνάσιο 
 
Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/295 
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Ερευνώντας για την Δημοκρατία 
 

Άγγελος Αθανασόπουλος 
 

Περίληψη 
Το πανευρωπαϊκό  πρόγραμμα : δημιουργώντας μια «αγορά» για τον δημοκρατικό 
πολιτισμό  είναι σε λειτουργία 1,5 χρόνο. Συμμετέχει σ αυτό το Πανεπιστήμιο Πειραιά (από 
ελληνικής πλευράς) και πολλοί εκπαιδευτικοί υπό την ιδιότητα του teacher4europe 
(ανανεωμένη λίστα) τόσο της α/βάθμιας όσο και της β /βάθμιας εκπαίδευσης .Η συμμετοχή 
της δικιάς μας ομάδας ,που σ αυτό άρθρο θέλω να παρουσιάσω, εστίασε στην προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως βασικής προϋπόθεσης της ύπαρξης δημοκρατίας στην 
Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα .Η όλη δράση έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος : 
Σύγχρονος κόσμος - δημοκρατία και πολίτης της Β λυκείου (και προβλέπεται συνέχεια στο Γ 
Ανθρωπιστικών στα πλαίσια του μαθήματος της κοινωνιολογίας σε διαφορετικό σχολείο ). 
Ο τρόπος που επιλέξαμε να παρέμβουμε ήταν η πραγματοποίηση έρευνας με 
ερωτηματολόγιο που κατασκευάσαμε για τις ανάγκες του προγράμματος. Τα αποτελέσματα 
θα κοινοποιηθούν (αξιοποιώντας και την θεωρία των Χάμπερμας και Ζιρού περί δημόσιας 
σφαίρας και τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως δημόσιου διανοούμενου) μόλις οι συνθήκες το 
επιτρέψουν σε ανοικτό ευρωπαϊκό forum .Τέλος η έρευνα συνεχίζεται αξιοποιώντας την 
θεωρία του Π.Μπουρντιέ  περί πολιτισμικού κεφαλαίου και κοινωνιολογίας του «γούστου». 
 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/191 
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Πανδημία: να το δούμε ως ευκαιρία 
 

Όλγα Γιαννακογεώργου 
olgagiannakog@gmail.com 

 
Περίληψη 
Το διδακτικό σενάριο αφορμάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνει η παγκόσμια 
κοινότητα εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2/Covid-19. Το γεγονός 
ότι έχει επηρεάσει όλα τα επίπεδα της ζωής μας, η οποία μοιάζει να απειλείται, καθιστά τη 
γνώση του προβλήματος αναγκαία ώστε να καταστεί εφικτή η διαχείρισή του, στο βαθμό 
που αναλογεί στον καθένα. Το σενάριο θέλει να καλλιεργήσει την ιδέα να δούμε το 
πρόβλημα της πανδημίας ως ευκαιρία. Ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό της αντίληψής 
μας για τη ζωή, που δεν είναι δεδομένη αλλά υπόκειται σε φυσικούς νόμους, ευκαιρία για 
αλλαγή του υπερκαταναλωτικού προτύπου ζωής που οδήγησε τον πλανήτη σε κατάσταση 
αδυναμίας, ευκαιρία για αλλαγή αξιακού κώδικα, ευκαιρία για γνώση, για αλληλεγγύη, 
ευκαιρία να δώσουμε ξανά χώρο στη φύση. 
Το διδακτικό σενάριο επιδιώκει να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες το πρόβλημα της 
πανδημίας του νέου κορωνοϊού και  να προβληματιστούν γύρω από τις αιτίες που την 
προκάλεσαν, καθώς και γύρω από τις πρακτικές διαχείρισης του προβλήματος και τα μέτρα 
που θα μπορούσαν να ληφθούν ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και η ευημερία μας στο 
μέλλον. Εμπλουτίζοντας την εκπαίδευση με ζητήματα που αφορούν στη διασφάλιση υγιούς 
ζωής και στην προώθηση της καλής υγείας, υπηρετείται ένας από τους βασικούς στόχους (ο 
3ος) της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 
Λέξεις κλειδιά: πανδημία, περιβαλλοντικά προβλήματα, υγεία, εκπαίδευση, Βιώσιμη 
Ανάπτυξη 
 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/253 
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A STEM approach utilizing ICT and Educational Robotics: 
Quality control on fruit and vegetable preparative 

processing. 
 

Aspasia Mylona, Educator, EPAL Nafpaktou 
Vasiliki Bezaiti  &  Pesic Gordana 

 
Abstract 
This paper deals with an educational interdisciplinary and interdisciplinary scenario on 
food quality and safety, focusing on controls during the preparation of plant products and 
the usefulness of automated food sorting machines. Considering that the unit should be 
approached both theoretically and practically, emphasizing the experience and previous 
knowledge of students, we designed this constructive scenario to be applied in an 
interdisciplinary perspective, through exploratory activities based on the pedagogical use of 
collaborative ICT tools in teaching. practice, the use of WebQuests, the pedagogical 
principles of Inquiry Based Science learning, but also the use of the STEAM and the CLIL 
methodology, aiming to discover and assimilate new knowledge as autonomously as 
possible so as students to acquire the 21st century skills. The topic of the module is intended 
to inform students about how quality control systems that are appropriate for the 
preparatory processes could affect the quality of the final product. For this reason, in order 
to provide a specific example, we will ask students to think about the preparatory work we 
do in our homes and then make a comparison with the industrial ones, in order to identify 
the similarities. They will then wonder about their impact on food quality and safety, look at 
the factors that could affect quality, conduct experiments, and be invited to discover how 
imaging technology and automatic food sorting machines could ensure food safety and 
quality faster and at a lower cost by reducing food waste. Eventually they will design, build 
and program a food sorting machine using the Lego Mindstorms EV3. The expected goal is 
for students to enrich their knowledge of preparatory processing methods, types and 
components of a food classification system, quality controls in these systems, and the types 
and use of sorting machines in a food industry. At the same time, those involved in the 
design, construction and programming of a food sorting machine will understand how it 
works. Thus, they will know how the new technologies used in food systems could help 
meet the growing need for high quality food taking on mind planetary boundaries. Finally, 
we hope that they will recognize that the knowledge they have acquired in STEM subjects, 
such as Mathematics, Engineering, Physics and Chemistry, Technology (Food Technology, 
ICT, Robotics) is applied in their daily lives and the skills that will be acquired will be are 
important for their future careers. 

Educational Practice Link- QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/279 
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“SCIENTIX” Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευση STEM 

 
Νικόλαος Μακρής 

 

Περίληψη 
Ο επιστημονικός γραμματισμός και οι σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας για 
ποιοτικότερη εκπαίδευση επιστημών οδήγησαν την Ευρωπαϊκή επιτροπή στην προώθηση 
μιας νέας διαθεματικής μεθοδολογίας εκπαιδευτικής μεθοδολογίας γνωστής ως STEM και 
STEAM αργότερα. Tο δίκτυο "Scientix" δημιουργήθηκε στους κόλπους του Ευρωπαϊκού 
Σχολικού Δικτύου με στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης STEM στην Ευρώπη μέσω 
συνεργασιών με τα αντίστοιχα υπουργεία παιδείας των χωρών αυτών. Μέσω του δικτύου οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να μετέχουν σε μια κοινότητα εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
ανάπτυξης στην οποία μπορούν να επιμορφώνονται, να κάνουν χρήση αποθετηρίων, να 
συμμετέχουν ενεργά σε έργα και γενικά να εμπλουτίσουν τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές 
σύμφωνα μα την εκπαιδευτική μεθοδολογία επιστημών STE(A)M.  
 
Σύνδεσμος πρακτικής  -  QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/305 
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Black History Month 
 

Μαριάνθη Αλεξανδροπούλου 
ΣΕΕ ΠΕ06 1ου & 2ου  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων 

 
Abstract 
A project on the anniversary of African-American history and human rights. Students in 
groups will research historical facts about this celebration, find information about African 
American representatives of sports, arts (music, art, cinema), science and politics, learn the 
stories of Rosa Parks and Ruby Bridges and their importance to human rights, analyze 
works of art, create timelines for African American Nobel Laureates and present their work 
at an information and awareness event to be organized in February which is a month of 
remembrance at the Corfu Library for their school. 
 
Educational Practice Link- QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/301 
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Google Earth: Improving spatial thinking in Maths and 
Geography 

 
Βασιλική Βαγενά 

Περίληψη 
Με γνώμονα τον ορισμό της χωρικής σκέψης στην Έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου 
Έρευνας των ΗΠΑ “Learning to Think Spatially” (2006), το παρόν διδακτικό σενάριο 
συνδυάζει έννοιες του χώρου, αναπαραστατικά εργαλεία και διεργασίες συλλογισμού με σκοπό τη 
βελτίωση της χωρικής σκέψης μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αρχεία πεζοπορικών 
διαδρομών (μορφής .kml) από τον Όλυμπο εισήχθησαν στο Google Earth και οι μαθητές 
κλήθηκαν να υλοποιήσουν δραστηριότητες που απαιτούσαν τον συνδυασμό πληροφοριών 
από χάρτες και από διαγράμματα του προφίλ ανύψωσης των διαδρομών (δηλ. δισδιάστατες 
και τρισδιάστατες χωρικές αναπαραστάσεις, ψηφιακές και μη) με στόχο την επίλυση 
προβλημάτων γεωγραφικού περιεχομένου. Το σενάριο απαιτούσε τον συνδυασμό γνώσεων 
και δεξιοτήτων από τους τομείς της Γεωγραφίας και των Μαθηματικών. Υλοποιήθηκε 
πιλοτικά με μαθητές Γ’ γυμνασίου και Β’ λυκείου, με θετική ανατροφοδότηση. 
 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/238 
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 STEAM και επίλυση προβλημάτων στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

 
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Δασκάλα (ΠΕ70 και ΠΕ86) 

elef_dim@hotmail.com 
 

Περίληψη  
Η εκπαιδευτική πρακτική που παρουσιάστηκε στο συνέδριο αφορά στην επίλυση 
προβλημάτων μέσω STEAM. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις τάξεις της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και ανάλογα να προσαρμοστεί στο επίπεδο των μαθητών. Αξιοποιούνται και 
τα πέντε πεδία του STEAM κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Ουσιαστικά τα παιδιά 
καλούνται να λύσουν ένα πρόβλημα φυσικής, μαθηματικών ή και ένα γενικό πρόβλημα 
από την καθημερινή ζωή  φτιάχνοντας μια κατασκευή χρησιμοποιώντας αναλώσιμα υλικά 
όπως καλαμάκια , πλαστελίνες ,πλαστικά ποτήρια κλπ. Αφού τους δοθεί το πρόβλημα 
προσπαθούν να βρούνε λύσεις και στη συνέχεια σχεδιάζουν αυτή που επέλεξαν για να 
δούνε τι υλικά θα χρειαστούν και με ποιο τρόπο θα τα χρησιμοποιήσουν. Κάνουν την 
κατασκευή τους και ακολούθως τη δοκιμάζουν για να ελέγξουν αν έλυσε το πρόβλημα που 
τους ανατέθηκε. Μπορούν να δουλέψουν είτε ατομικά είτε ομαδικά. Τα οφέλη είναι πολλά. 
Αρχικά αναπτύσσεται η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η λεπτή κινητικότητα των 
παιδιών. Επίσης αποκτούν δεξιότητες επικοινωνίας, αυτοδιαχείρισης, έρευνας, σκέψης  και 
κοινωνικές δεξιότητες . Μαθαίνουν να δουλεύουν με άλλους και να συνεργάζονται. 
Βλέπουν τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων γενικότερα πώς δουλεύει βοηθώντας και τον 
εκπαιδευτικό να αντλήσει πληροφορίες για αυτούς. Τέλος αποτελεί έναν πολύ 
διασκεδαστικό τρόπο μάθησης και αξιολόγησης προσφέροντας στους μαθητές την ευκαιρία 
να μάθουν από μικρή ηλικία να δουλεύουν σε projects. 
Λέξεις κλειδιά: Επίλυση προβλήματος, δημιουργικότητα, κατασκευές, αναλώσιμα υλικά 
 
Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/254 
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Μηχανική μάθηση: εκπαιδεύοντας τον υπολογιστή 
Machine Learning: training  a computer 

Παρουσίνας Αλέξανδρος 1, Βιολιτζή Αφροδίτη 2 

aparousina@gmail.com,  af_violitzi@yahoo.gr 
1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Β/θμιας Εκπαίδευσης - Γ/σιο Λ.Τ.Παρανεστίου Δράμας 

2 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Β/θμιας Εκπαίδευσης - 2ο Γ/σιο Αριδαίας Πέλλας 
 

Περίληψη  
Ο σκοπός της εκπαιδευτικής πρακτικής είναι να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να 
γνωρίσουν έννοιες που σχετίζονται με την τεχνολογία και την χρήση της, όπως η Τεχνητή 
Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση, μέσα από 2 άξονες παρέμβασης. 
Ειδικότερα, να κατανοήσουν οι μαθητές πως μπορεί μια μηχανή (software ή hardware) να 
μάθει να εκτελεί αυτόματα συγκεκριμένα πράγματα σύμφωνα με την εκπαίδευση της από 
τον άνθρωπο. Εξετάζεται ο ρόλος των δεδομένων και των μοτίβων και η προσοχή στην 
χρήση αντικειμενικών δεδομένων ως προς την εκπαίδευση της μηχανής. 
Στον πρώτο άξονα, παρουσιάζονται συγκεκριμένες θεωρητικές έννοιες μέσω 
παραδειγμάτων και τριών δραστηριοτήτων, με οδηγίες από σχετικά φύλλα εργασίας. 
Στον δεύτερο άξονα της εκπαιδευτικής πρακτικής οι μαθητές καθοδηγούνται να 
υλοποιήσουν δύο απλές εφαρμογές που έχουν σχέση με τη Μηχανική Μάθηση. 
Συμπερασματικά, οι μαθητές αναφέρουν τις εντυπώσεις τους από την 1η επαφή τους με την 
τεχνολογία της Μηχανικής Μάθησης και τους υπενθυμίζεται πως η τεχνολογία αυτή μπορεί 
να συσχετιστεί με διάφορους τομείς STE(A)M  κατά την ανάπτυξη εφαρμογών στην 
πραγματικότητα. 
Λέξεις κλειδιά: Μηχανική Μάθηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Υλικό, Λογισμικό, Κώδικας 
 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/269 
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Think, Plan & Technology - Σχολικό Μάθημα με 
Δραστηριότητες STEM Δια Ζώσης κι Εξ Αποστάσεως 

 
Σπύρος Σπύρου 

 
Περίληψη 
To «Think, Plan & Technology» είναι ένα μάθημα που πραγματοποιείται στο Δημοτικό των 
Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Ρόδου "Πυθαγόρας" από το 2018 στην Ε΄και Στ΄ Δημοτικού. Το 
μάθημα αυτό διέπεται από τις αρχές της εκπαίδευσης STEM (Science Technology 
Engineering Mathematics). Η εισαγωγή του μαθήματος αυτού έγινε με γνώμονα, αρχικά, οι 
μαθητές/τριές να έρχονται στο σχολείο με χαρά κι αγάπη και με σύνθημα 
το «School is Fun». Επίσης, εισάχθηκε αυτό το μάθημα για εντρυφήσει τα παιδιά στην 
εκπαίδευση STEM, η οποία νοείται ως η ενασχόληση με τέσσερα σχετικά αλλά διαφορετικά 
θεματικά πεδία που ωστόσο σπάνια συνδυάζονται στην πράξη. Ο κεντρικός πυλώνας της 
φιλοσοφίας STEM είναι μια διαθεματική κι ενοποιημένη προσέγγιση που δίνει έμφαση 
στη μάθηση στην πράξη (learn by doing) και συνδέει τις συνιστώσες του STEM με την 
καθημερινή ζωή και τον πραγματικό κόσμο των μαθητών/τριών. Το μάθημα "Think, Plan 
&Technology" συνδυάζει τη θεωρητική προσέγγιση με την πρακτική εργασία των 
μαθητών/τριών και οι κύριοι στόχοι του είναι οι μαθητές/τριες, ακολουθώντας τον Κύκλο 
Σχεδίασης: Να εντοπίζουν και να αναλύουν ένα πρόβλημα και τα χαρακτηριστικά του.  

● Να διερευνούν, να σχεδιάζουν και να οργανώνουν λύσεις.  
● Να εφαρμόζουν τις ιδέες που έχουν σχεδιάσει.  
● Να αξιολογούν την εφαρμογή των πιθανών λύσεων και να βελτιώνουν τις 

διαδικασίες και τις τεχνικές που ακολούθησαν 
 

Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/286 
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Οι περιπέτειες μιας σακούλας στο Νηπιαγωγείο 
 
Καρακούτα Αικατερίνη, ΠΕ60 Νηπιαγωγός1, Εκπαιδευτικός στο 13ο Νηπιαγωγείο 

Αγίας Παρασκευής,  akarakouta@sch.gr 
 
Περίληψη 
Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το ενδιαφέρον γύρω από την εκπαίδευση STEAM. Οι στόχοι 
του ΔΕΠΠΣ του Νηπιαγωγείου συμφωνούν με τους στόχους της εκπαίδευσης STEAM που 
στηρίζεται στον εποικοδομισμό, στη διαθεματική προσέγγιση, στη διερευνητική και στη 
συνεργατική μάθηση. Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η ένταξη της στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Η εκπαίδευση STEAM προσεγγίζει 
διεπιστημονικά και βιωματικά 4 επιστημονικούς κλάδους (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, 
μαθηματικά) και διασυνδέεται με την τέχνη. Οι μαθητές μέσα από αυτή την προσέγγιση 
εκτός από γνώσεις αποκτούν και δεξιότητες που ενισχύουν και βοηθούν στην επίλυση 
προβλημάτων, στην ανάπτυξη κριτικής και υπολογιστικής σκέψης, στην ανάπτυξη 
δημιουργικότητας και φαντασίας μέσα από την συνεργασία και την ομαδικότητα. 
Η εκπαιδευτική πρακτική που παρουσιάζεται υλοποιήθηκε στο πλαίσιο πραγματικής 
μαθησιακής διαδικασίας σε δια ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε 23 μαθητές 
του 3ου τμήματος του 13ου Νηπιαγωγείου Αγίας Παρασκευής.  Ένα βιβλίο έγινε η αφορμή 
για την οργάνωση δραστηριοτήτων STEAM και εκπαιδευτικής ρομποτικής. «Οι περιπέτειες 
μιας σακούλας», της Χριστίνας Κασιντή, από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος έδωσαν το έναυσμα 
στα παιδιά για να γνώρισαν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της πλαστικής σακούλας. 
Ευαισθητοποιήθηκαν ως προς τα προβλήματα που δημιουργούνται στο περιβάλλον από 
την κακή και υπερβολική χρήση της πλαστικής σακούλας. 
Λέξεις κλειδιά: STEAM, Νηπιαγωγείο, Εκπαιδευτική Ρομποτική, Ανακύκλωση 
 
Σύνδεσμος πρακτικής  - QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/293 
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Educational Robotics and STEM Education 
Implementation and Lesson Plan in the Subject of 5th 

Grade Geography with WeDo by LEGO 
 

Δημήτριος Αλεξανδρής 
Elementary School teacher 

 
Abstract 
Robotics today constitutes a reality with many applications on all educational levels, as an 
interscientific area that reflects the real world and its needs, by being a game changer in the 
“traditional” one-dimensional and scientifically air-tight educational praxis. It transcends 
whatever cognitive rigidities and provides, through the STEM orientation, 
multidimensional opportunities for learners of all ages so that they can cope better with 
present demands of digital literacy, project work and the need for co-operation on every 
level of problem solving. Now, modern applications of educational robotics, like WeDo by 
LEGO, are available to students of younger ages and can motivate them in a different and 
more entertaining way so that they can work co- operatively towards the production of a 
concrete task that keeps up with the educational objects they are asked to examine. The 
present paper approaches the issue of educational robotics through STEM orientation, 
focusing on the theoretical background as well as on a teaching example. The effort focuses 
on the concise description of these new educational insertions and “cognitive functions”, as 
well as on the present need for interscientific educational approach and proaction of 
students as future partners towards solving real problems 
 

Educational Practice Link- QR CODE 

https://steamonedu.eu/platform/node/308 
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Γιατί ένα Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
είναι Εκπαίδευση STEAM 

Ιωάννα Παπαϊωάννου 1, Αντωνακοπούλου Ελένη 2, 
Βλάχος Ιωάννης 

ionnapap@gmail.com, eleniantonak7@gmail.com,  maskablaxos@yahoo.gr 
1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης ΔΔΕ Αχαΐας, 2 Υπεύθ. Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, ΔΠΕ 

Αχαΐας, 3Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων, ΔΔΕ Αχαΐας 

Περίληψη 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να αναδείξει ότι η υλοποίηση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης εμπεριέχει δραστηριότητες που στοχεύουν στη διαδικασία επίλυσης περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, οδηγούν σε απόκτηση δεξιοτήτων, εστιάζουν στην κριτική σκέψη και βασίζονται στην 
εργασία σε ομάδες όπως και η Εκπαίδευση STEAM. Στο εργαστήριο παρουσιάστηκε ένα Ολοκληρωμένο 
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Ένα τοπικό προϊόν και ο ρόλος του στην 
αειφορική ανάπτυξη του τόπου» οι δραστηριότητες του οποίου είχαν σχέση με τις περιβαλλοντικές, 
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές επιδράσεις ενός τοπικού προϊόντος. Στις δραστηριότητες που 
παρουσιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με ψηφιακά εργαλεία, χρησιμοποιήθηκαν οι Επιστήμες, η 
Τεχνολογία, η Μηχανική, τα Μαθηματικά  και οι Τέχνες. 

Λέξεις κλειδιά: Σχέση Π.Ε & STEAM, ψηφιακά εργαλεία, αειφορία  

Περιγραφή Επιμορφωτικής - Εργαστηριακής Συνεδρίας 

Το περιβάλλον είναι ανεξάντλητη πηγή θεμάτων για τη STEAM Εκπαίδευση. Η 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση STEAM έχουν κοινές παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις. Βασίζονται στην διερευνητική – ανακαλυπτική μάθηση, έχουν ολιστική 
θεώρηση και στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την κριτική σκέψη. Ένα project 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πλαισιώνεται σε όλα του τα βήματα – από την κατανόηση 
του περιβαλλοντικού προβλήματος έως την εφαρμογή της λύσης - από την Εκπαίδευση 
STEAM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, τέχνες και μαθηματικά). Επιπλέον 
στηρίζεται στο βίωμα και στο παιχνίδι, στοχεύει στη δημιουργία ενός ενεργού κριτικά 
σκεπτόμενου πολίτη, καλλιεργεί αξίες, αγγίζει πεδία ηθικής και ενσυναίσθησης, οδηγεί στη 
δράση και συνδέεται με όλα τα γνωστικά αντικείμενα (μουσική, ιστορία, θρησκευτικά, 
λογοτεχνία, θεατρική αγωγή,…). 
Για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του Περιβαλλοντικού Προγράμματος που 
παρουσιάστηκε, αξιοποιήθηκαν μεθοδολογίες όπως: έρευνα, μελέτη πεδίου, ιστοριογραμμή, 
εκπαιδευτικά παιχνίδια, πείραμα, κατασκευή, οπτικοακουστική μέθοδος, συζήτηση, 
αντιπαράθεση απόψεων κ.ά. Για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων αξιοποιήθηκαν 
ψηφιακά εργαλεία όπως wordwall, jamboard, mentimeter, e-me contents, kahoot κ.ά. 

Εργαστηριακά μέσα – Χρόνος υλοποίησης :  
Το Εργαστήριο παρουσιάστηκε εξ αποστάσεως και οι συμμετέχοντες είχαν σύνδεση με το 
internet χωρίς να απαιτείται ειδικό λογισμικό ή εφαρμογή. Η διάρκειά του ήταν 60 min. 
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Δραστηριότητες:  
● Στην πρώτη ενότητα έγινε η γνωριμία της ομάδας και η ανίχνευση των πρότερων 
γνώσεων – αντιλήψεων για το θέμα ενώ αναδείχθηκαν οι ομοιότητες και οι διαφορές της 
STEAM Εκπαίδευσης και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
● Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάστηκε – με ενεργό συμμετοχή των εμπλεκομένων- το 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Ένα τοπικό προϊόν και 
ρόλος του στην αειφορική ανάπτυξη του τόπου» για να αναδειχθεί ότι Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση χρησιμοποιεί τις Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, τα 
Μαθηματικά  και τις Τέχνες για να οδηγήσει τους μαθητές να αναπτύξουν γνώσεις, 
δεξιότητες και αξίες ώστε να γίνουν ικανοί να παίρνουν υπευθυνότητες για τη δημιουργία 
ενός αειφόρου μέλλοντος. Στους συμμετέχοντες παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα ψηφιακά 
εργαλεία και κλήθηκαν να υλοποιήσουν ψηφιακά τις δραστηριότητες: 
o Το Video ως εκπαιδευτικό εργαλείο (interactive video της e-me content) 
o Παιχνίδι με τα γεωργικά εργαλεία  (wordwall) 
o Βάλε τις εργασίες (εικόνες) στη σειρά (image sequencing της e-me content) 
o Κρυπτόλεξο με τις εργασίες στο χωράφι (find the words της e-me content) 
o Αντιστοίχιση – παιχνίδι με τα φυτοφάρμακα (wordwall / matc up) 
o Παζλ – αποξήρανση (jigsawplanet) 
o Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ ΠΟΠ  και ΠΓΕ  (Column της e-me content) 
o Τα οφέλη της πιστοποίησης (mark the words της  e-me content) 
o Παιχνίδι με τα σήματα ποιότητας της ετικέτας (labelled diagram wordwall) 
o Χάρτης της Ελλάδας με προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ (maps googlemaps) 
o Σύνδεση των πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων με τους 17 στόχους για την Αειφόρο 
ανάπτυξη (learning ups) 
o Σχολιάζω τις αφίσες/ σχεδιάζω νέα αφίσα (jamboard) 
o Η ιστορία της σταφίδας/ χρονογραμμή (drag and drop τηςe-me content) 
o Σταυρόλεξο τα αποτυπώματα της σταφίδας (με crosswordlabs) 
● Στη Τρίτη ενότητα έγινε συζήτηση και αξιολόγηση με παιχνίδι στο kahoot  
https://create.kahoot.it/share/steam/f38335f3-7bab-4442-a919-26133d52e1d2 όπου οι 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ανέδειξαν τις ομοιότητες και τις διαφορές της  STEAM 
Εκπαίδευσης με τις δραστηριότητες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που 
παρουσιάστηκαν. 

Συμμετέχοντες 

Το εργαστήριο απευθύνθηκε σε Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και των δυο 
βαθμίδων Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και συμμετείχαν 

σε αυτό 70 Εκπαιδευτικοί. 

Αποτίμηση εργαστηρίου 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι 
Εκπαίδευση STEAM 
(https://www.mentimeter.com/s/dba39eec847eadc8e2d40a69888f0581/8d75d52c1423) και 
ότι ένα ιδανικό πεδίο για να διδαχτεί η Εκπαίδευση STEΑM ( φυσικές επιστήμες, 
τεχνολογία, μηχανική, τέχνες και μαθηματικά) είναι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αφενός 
γιατί προσφέρει μια ανεξάντλητη δεξαμενή θεμάτων – το περιβάλλον μας- όσο και γιατί 
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γνώσεων – αντιλήψεων για το θέμα ενώ αναδείχθηκαν οι ομοιότητες και οι διαφορές της 
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ρόλος του στην αειφορική ανάπτυξη του τόπου» για να αναδειχθεί ότι Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση χρησιμοποιεί τις Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, τα 
Μαθηματικά  και τις Τέχνες για να οδηγήσει τους μαθητές να αναπτύξουν γνώσεις, 
δεξιότητες και αξίες ώστε να γίνουν ικανοί να παίρνουν υπευθυνότητες για τη δημιουργία 
ενός αειφόρου μέλλοντος. Στους συμμετέχοντες παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα ψηφιακά 
εργαλεία και κλήθηκαν να υλοποιήσουν ψηφιακά τις δραστηριότητες: 
o Το Video ως εκπαιδευτικό εργαλείο (interactive video της e-me content) 
o Παιχνίδι με τα γεωργικά εργαλεία  (wordwall) 
o Βάλε τις εργασίες (εικόνες) στη σειρά (image sequencing της e-me content) 
o Κρυπτόλεξο με τις εργασίες στο χωράφι (find the words της e-me content) 
o Αντιστοίχιση – παιχνίδι με τα φυτοφάρμακα (wordwall / matc up) 
o Παζλ – αποξήρανση (jigsawplanet) 
o Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ ΠΟΠ  και ΠΓΕ  (Column της e-me content) 
o Τα οφέλη της πιστοποίησης (mark the words της  e-me content) 
o Παιχνίδι με τα σήματα ποιότητας της ετικέτας (labelled diagram wordwall) 
o Χάρτης της Ελλάδας με προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ (maps googlemaps) 
o Σύνδεση των πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων με τους 17 στόχους για την Αειφόρο 
ανάπτυξη (learning ups) 
o Σχολιάζω τις αφίσες/ σχεδιάζω νέα αφίσα (jamboard) 
o Η ιστορία της σταφίδας/ χρονογραμμή (drag and drop τηςe-me content) 
o Σταυρόλεξο τα αποτυπώματα της σταφίδας (με crosswordlabs) 
● Στη Τρίτη ενότητα έγινε συζήτηση και αξιολόγηση με παιχνίδι στο kahoot  
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διασυνδέει την επιστημονική θεώρηση με την κοινωνία και την πραγματική ζωή 
εκπαιδεύοντας ενεργούς παγκόσμιους πολίτες. 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι με επιπλέον υλικό: 

Προβολή της παρουσίασης 
https://view.genial.ly/6092dac9a576580d0cbcea21/presentation-copy-steam-kai-
periballontikh-ekpaideysh    

 
Βίντεο συνεδρίας Σύνδεσμος - QR Code 

https://youtu.be/5oonqImJpq0  
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Ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων στο STEAM 

Μενέλαος Σωτηρίου 1, Δρ. Στέφανος Χερουβής 2, Στέφανος Γιαγτζόγλου 3 
 sotiriou@scienceview.gr, stecherouvis@ea.gr, stefgiag@yahoo.com 

 1 Πρόεδρος και Ιδρυτής Science View, 
2 Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, Ελληνογερμανική Αγωγή, 3 Καθηγητής Βιολογίας, Science 

View 

Περίληψη 

Το επιμορφωτικό εργαστήριο θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις 
προτεινόμενες μεθόδους για την ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων (Transversal Skills). Οι μέθοδοι αυτές 
έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου DOTS (Developing Transversal Skills in STEM), 
το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+. Τα αποτελέσματα του έργου 
περιλαμβάνουν προτάσεις, πόρους και ευκαιρίες κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να 
βοηθήσουν τους μαθητές τους να αποκτήσουν δεξιότητες όπως δημιουργική σκέψη, επικοινωνία και 
επίλυση προβλημάτων, ενώ μαθαίνουν για την επιστήμη (STEM). Το εργαστήριο απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και θα περιλαμβάνει ολιγόλεπτη παρουσίαση των σκοπών και 
αποτελεσμάτων του έργου DOTS και 2 πρακτικά παραδείγματα δραστηριοτήτων που μπορούν οι 
εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν στην τάξη. 
 

Λέξεις κλειδιά: Εγκάρσιες δεξιότητες, STEAM, διεπιστημονικότητα. 

Περιγραφή Επιμορφωτικής - Εργαστηριακής Συνεδρίας 
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μαθητές τους. Η διάρκεια θα είναι 10 λεπτά.    
2. Παρουσίαση της δραστηριότητας “Άνθρωποι σε κίνηση”. Η διάρκεια θα είναι 40 λεπτά. Για 
λεπτομέρειες δείτε πιο κάτω.  
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Εργαστηριακά μέσα – Χρόνος υλοποίησης 
Δεν απαιτείται κάποιος ιδιαίτερος εξοπλισμός. Σε περίπτωση δια ζώσης πραγματοποίησης θα απαιτηθεί 
ένας προτζέκτορας, 10 χαρτιά Α3 και 10 μαρκαδόροι.  
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Σε περίπτωση εξ αποστάσεως, καλό θα είναι η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί για το συνέδριο να 
έχει τη δυνατότητα διαχωρισμού των συμμετεχόντων σε ξεχωριστά «δωμάτια» (breakout rooms). 
 
Ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση της Επιμορφωτικής – Εργαστηριακής Παρουσίασης είναι 90 
λεπτά.  

Δραστηριότητες 
Ενότητα 1 (Διάρκεια: 10 λεπτά) 
Η πρώτη ενότητα του επιμορφωτικού εργαστηρίου θα είναι διάρκειας 10 λεπτών και θα αποτελεί μια 
εισαγωγή στις εγκάρσιες δεξιότητες και τις μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί και προτείνονται στο 
πλαίσιο του έργου DOTS. Θα αποτελεί επίσης εισαγωγή για τις 2 πρακτικές δραστηριότητες που θα 
ακολουθήσουν ως παραδείγματα για την ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων.    
Ενότητα 2 (Διάρκεια: 40 λεπτά): Δραστηριότητα «Άνθρωποι σε κίνηση» (People on the 
move)  
Πρόκειται για μια εκπαιδευτική δραστηριότητα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου DOTS που μελετά 
θέματα μετακίνησης και αναγκαστικής μετανάστευσης, κυρίως ανθρώπων που εγκαταλείπουν 
εμπόλεμες ζώνες, περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές ή/και την κλιματική αλλαγή.   
Σχεδιάστηκε με στόχο την προσέγγιση διεπιστημονικών θεμάτων στον τομέα των φυσικών επιστημών 
(STEM) και θεμάτων που βασίζονται στις ψηφιακές τέχνες και στην αφήγηση.   
Επίσης, στοχεύει στην αντιμετώπιση των τοπικών ζητημάτων της μετανάστευσης και του τρόπου με 
τον οποίο επηρεάζει την κοινότητα, είτε αυτή φιλοξενεί πρόσφυγες είτε έχει βρεθεί σε καθεστώς 
μαζικής φυγής.  
Υπάρχει, επίσης, έμφαση στην ανάπτυξη των πολιτισμικών, ψηφιακών, γεω-χωρικών δεξιοτήτων των 
μαθητών, ηλικίας 12-15 ετών. 
Ενότητα 3 (Διάρκεια: 40 λεπτά): Δραστηριότητα “Μαθαίνοντας Θετικές Επιστήμες μέσα 
από Χιουμοριστικές Ιστορίες” 
Σε αυτό το διαδραστικό εργαστήριο επιστημονικής επικοινωνίας και διδασκαλίας θετικών επιστημών, οι 
συμμετέχοντες θα αναπτύξουν δεξιότητες για να επικοινωνούν με τρόπο που ενθουσιάζει και ενθαρρύνει 
το κοινό και τους μαθητές του σχολείου ώστε αυτοί  να θέλουν να μάθουν περισσότερα για το 
αγαπημένο τους θέμα επιστήμης (STEM). Οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν πώς να δημιουργήσουν 
χιουμοριστικές ιστορίες βασισμένες στις θετικές επιστήμες, ιστορίες που προσελκύουν και διασκεδάζουν 
το κοινό τους (μαθητές). Μέχρι το τέλος του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να 
κατανοήσουν την επιστήμη του χιούμορ, να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη μηχανική του αστείου, 
να δημιουργήσουν ένα αστείο που σχετίζεται με την επιστήμη και να εξοικειωθούν με τους τύπους και 
τις μορφές αστείων με στόχο τη σύνταξη χιουμοριστικών επιστημονικών ιστοριών που θα 
δημιουργήσουν ένα θετικό μαθησιακό περιβάλλον.  
Τόσο από την 2η όσο και από την 3η ενότητα του επιμορφωτικού εργαστηρίου, οι εκπαιδευτικοί θα είναι 
σε θέση:  
● Να εξηγούν τις επιστημονικές έννοιες με εναλλακτικό,  δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο  
● Να διευκολύνουν την εμπέδωση των επιστημονικών εννοιών από τους μαθητές τους 
● Να δημιουργήσουν κίνητρα για πιο ενεργητική συμμετοχή των μαθητών τους στη 
μαθησιακή διαδικασία.  
● Να ενσωματώνουν το χιούμορ στη διδασκαλία των θετικών επιστημών  
● Να ευαισθητοποιούν τους μαθητές για κοινωνικά ζητήματα που αφορούν την Επιστήμη και 
την Τεχνολογία  
● Να σχεδιάζουν διεπιστημονικά το μάθημά τους (πχ. Μαθηματικά και Θέατρο)  
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Τόσο από την 2η όσο και από την 3η ενότητα του επιμορφωτικού εργαστηρίου, οι εκπαιδευτικοί θα είναι 
σε θέση:  
● Να εξηγούν τις επιστημονικές έννοιες με εναλλακτικό,  δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο  
● Να διευκολύνουν την εμπέδωση των επιστημονικών εννοιών από τους μαθητές τους 
● Να δημιουργήσουν κίνητρα για πιο ενεργητική συμμετοχή των μαθητών τους στη 
μαθησιακή διαδικασία.  
● Να ενσωματώνουν το χιούμορ στη διδασκαλία των θετικών επιστημών  
● Να ευαισθητοποιούν τους μαθητές για κοινωνικά ζητήματα που αφορούν την Επιστήμη και 
την Τεχνολογία  
● Να σχεδιάζουν διεπιστημονικά το μάθημά τους (πχ. Μαθηματικά και Θέατρο)  
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Σε περίπτωση εξ αποστάσεως, καλό θα είναι η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί για το συνέδριο να 
έχει τη δυνατότητα διαχωρισμού των συμμετεχόντων σε ξεχωριστά «δωμάτια» (breakout rooms). 
 
Ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση της Επιμορφωτικής – Εργαστηριακής Παρουσίασης είναι 90 
λεπτά.  

Δραστηριότητες 
Ενότητα 1 (Διάρκεια: 10 λεπτά) 
Η πρώτη ενότητα του επιμορφωτικού εργαστηρίου θα είναι διάρκειας 10 λεπτών και θα αποτελεί μια 
εισαγωγή στις εγκάρσιες δεξιότητες και τις μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί και προτείνονται στο 
πλαίσιο του έργου DOTS. Θα αποτελεί επίσης εισαγωγή για τις 2 πρακτικές δραστηριότητες που θα 
ακολουθήσουν ως παραδείγματα για την ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων.    
Ενότητα 2 (Διάρκεια: 40 λεπτά): Δραστηριότητα «Άνθρωποι σε κίνηση» (People on the 
move)  
Πρόκειται για μια εκπαιδευτική δραστηριότητα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου DOTS που μελετά 
θέματα μετακίνησης και αναγκαστικής μετανάστευσης, κυρίως ανθρώπων που εγκαταλείπουν 
εμπόλεμες ζώνες, περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές ή/και την κλιματική αλλαγή.   
Σχεδιάστηκε με στόχο την προσέγγιση διεπιστημονικών θεμάτων στον τομέα των φυσικών επιστημών 
(STEM) και θεμάτων που βασίζονται στις ψηφιακές τέχνες και στην αφήγηση.   
Επίσης, στοχεύει στην αντιμετώπιση των τοπικών ζητημάτων της μετανάστευσης και του τρόπου με 
τον οποίο επηρεάζει την κοινότητα, είτε αυτή φιλοξενεί πρόσφυγες είτε έχει βρεθεί σε καθεστώς 
μαζικής φυγής.  
Υπάρχει, επίσης, έμφαση στην ανάπτυξη των πολιτισμικών, ψηφιακών, γεω-χωρικών δεξιοτήτων των 
μαθητών, ηλικίας 12-15 ετών. 
Ενότητα 3 (Διάρκεια: 40 λεπτά): Δραστηριότητα “Μαθαίνοντας Θετικές Επιστήμες μέσα 
από Χιουμοριστικές Ιστορίες” 
Σε αυτό το διαδραστικό εργαστήριο επιστημονικής επικοινωνίας και διδασκαλίας θετικών επιστημών, οι 
συμμετέχοντες θα αναπτύξουν δεξιότητες για να επικοινωνούν με τρόπο που ενθουσιάζει και ενθαρρύνει 
το κοινό και τους μαθητές του σχολείου ώστε αυτοί  να θέλουν να μάθουν περισσότερα για το 
αγαπημένο τους θέμα επιστήμης (STEM). Οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν πώς να δημιουργήσουν 
χιουμοριστικές ιστορίες βασισμένες στις θετικές επιστήμες, ιστορίες που προσελκύουν και διασκεδάζουν 
το κοινό τους (μαθητές). Μέχρι το τέλος του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να 
κατανοήσουν την επιστήμη του χιούμορ, να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη μηχανική του αστείου, 
να δημιουργήσουν ένα αστείο που σχετίζεται με την επιστήμη και να εξοικειωθούν με τους τύπους και 
τις μορφές αστείων με στόχο τη σύνταξη χιουμοριστικών επιστημονικών ιστοριών που θα 
δημιουργήσουν ένα θετικό μαθησιακό περιβάλλον.  
Τόσο από την 2η όσο και από την 3η ενότητα του επιμορφωτικού εργαστηρίου, οι εκπαιδευτικοί θα είναι 
σε θέση:  
● Να εξηγούν τις επιστημονικές έννοιες με εναλλακτικό,  δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο  
● Να διευκολύνουν την εμπέδωση των επιστημονικών εννοιών από τους μαθητές τους 
● Να δημιουργήσουν κίνητρα για πιο ενεργητική συμμετοχή των μαθητών τους στη 
μαθησιακή διαδικασία.  
● Να ενσωματώνουν το χιούμορ στη διδασκαλία των θετικών επιστημών  
● Να ευαισθητοποιούν τους μαθητές για κοινωνικά ζητήματα που αφορούν την Επιστήμη και 
την Τεχνολογία  
● Να σχεδιάζουν διεπιστημονικά το μάθημά τους (πχ. Μαθηματικά και Θέατρο)  
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Συμμετέχοντες 
Οι συμμετέχοντες είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και κάθε 
ενδιαφερόμενος (παιδαγωγός, ερευνητής, φοιτητής) σε θέματα STEAM.  

Αποτίμηση εργαστηρίου 

Στην Επιμορφωτική – Εργαστηριακή Παρουσίαση συμμετείχαν 250 εκπαιδευτικοί. Η ανατροφοδότηση 
κατά τη διάρκεια της παρουσίασής έδειξε ότι υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέσω των 
ερωτήσεων/παρεμβάσεών τους. Επίσης, μετά το τέλος της παρουσίασης ,εκδηλώθηκε έντονο 
ενδιαφέρον για περισσότερες σχετικές πληροφορίες και στοιχεία, ενώ από αρκετούς συμμετέχοντες 
διατυπώθηκε το αίτημα για επανάληψη της παρουσίασης με περισσότερες λεπτομέρειες ως προς την 
εφαρμογή των πρακτικών που παρουσιάστηκαν. 
Θεωρούμε λοιπόν την όλη έκβαση της Επιμορφωτικής – Εργαστηριακής Παρουσίασης ως ιδιαίτερα 
επιτυχημένη. 
   

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι με επιπλέον υλικό 

http://www.dots-project.eu/  
http://lstt.eu/ 
http://training.scienceview.gr/training-material/ 
 
 
Βίντεο συνεδρίας  Σύνδεσμος - QR Code   

https://youtu.be/HJYEfdLgtFY 
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Σχεδιασμός STE(A)M Διδακτικών Ενοτήτων για τη 
διδασκαλία της έννοιας Ενέργεια στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

Νίκη Σισσαμπέρη, Συντονίστρια1, Δημήτρης Κολιόπουλος, Συμμετέχων2,   
nsissam@upatras.gr,  dkoliop@upatras.gr 

1  Διδάκτορας Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών 
2 Καθηγητής Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών & Επιστημονικής Μουσειολογίας, ΤΕΕΑΠΗ 

Πανεπιστημίου Πατρών 
 

Περίληψη 

 Η επιμορφωτική συνεδρία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
ενδιαφέρονται να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν στην τάξη τους διδακτικές ενότητες σύμφωνα με την 
STE(A)M εκπαίδευση. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η επιμόρφωση εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν 
να σχεδιάζουν STE(A)M Διδακτικές Ενότητες που έχουν ως κύριο γνωστικό αντικείμενο  την έννοια 
Ενέργεια. Η ερευνητική μας ομάδα “Η ενέργεια στην εκπαίδευση”, η οποία δραστηριοποιείται στα 
πλαίσια λειτουργίας του εργαστηρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών του Τμήματος Επιστημών της 
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, αξιοποιώντας την 
εμπειρία της στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών έχει εξελίξει 
ένα πρότυπο σχεδιασμού διδακτικών ενοτήτων. Το πρότυπο αυτό προωθεί την αντίληψη συγκρότησης 
καινοτομικών και εποικοδομητικών αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία και μάθηση 
εννοιών των Φυσικών Επιστημών. Οι αυτές αντιλήψεις αυτές θεωρούνται συμβατές με τις βασικές 
απαιτήσεις της STE(A)M προσέγγισης και συνεπώς το πρότυπο που προτείνουμε μπορεί να καταστεί 
λειτουργικό εργαλείο για τους/ις εκπαιδευτικούς.  
Λέξεις κλειδιά: STE(AM), ενέργεια, εποικοδομητική & καινοτομική αντίληψη 

Περιγραφή Επιμορφωτικής - Εργαστηριακής Συνεδρίας 

Η διδασκαλία θεμάτων με κοινωνιο-πολιτισμικό ενδιαφέρον θεωρείται ιδιαιτέρως 
κατάλληλη στα πλαίσια της STE(A)M εκπαίδευσης (Ortiz-Revilla, Adúriz-Bravo & Greca, 
2020). Η θεματική ενότητα ενέργεια αποτελεί, ίσως, το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα. 
Έχει δε, επαρκώς τεκμηριωθεί ότι τα Συστήματα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΠΗΕ) 
αποτελούν από τη φύση τους ένα καθοδηγούν θέμα κατάλληλο για STE(A)M διαθεματική 
/διεπιστημονική προσέγγιση (Σισσαμπέρη & Κολιόπουλος, 2016; Sissamperi & Koliopoulos, 
2021; Wendell, 2014). Μια τέτοιου είδους προσέγγιση είναι εφικτή μέσω του σχεδιασμού 
καινοτομικών και εποικοδομητικών αναλυτικών προγραμμάτων σύμφωνα με το πρότυπο 
που προέρχεται από κατηγοριοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων για τη διδασκαλία και 
μάθηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών (Κολιόπουλος, 2006).   
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την STE(A)M προσέγγιση των θεμάτων που 
σχετίζονται με την ενέργεια (αλλά και με άλλες θεματικές περιοχές), ιδιαίτερα στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, θεωρείται αναγκαία καθώς στις βασικές σπουδές των 
εκπαιδευτικών δεν εμπίπτουν οι απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις στους επιμέρους τομείς 
STE(A)M.  
Εάν δε, ληφθεί υπόψη ότι δεν υπάρχει μια σαφής διατύπωση και αντίληψη των εννοιών της 
STE(A)M διδασκαλίας και μάθησης και ότι η συζήτηση σχετικά με το επιστημολογικό 



Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | STE(A)M educators & education 

712 

υπόβαθρο της STE(A)M εκπαίδευσης και τις αρχές συγκρότησης STE(A)M αναλυτικών 
προγραμμάτων βρίσκεται σε αρχικό ακόμη στάδιο (Ortiz-Revilla, Adúriz-Bravo & Greca, 
2020) τότε δικαιολογείται επαρκώς κάθε προσπάθεια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
(Estapa & Tank, 2017; Shernoff, Sinha, Bressler & Ginsburg, 2017).  

Εργαστηριακά μέσα – Χρόνος υλοποίησης 
Κατά τη διεξαγωγή της επιμορφωτικής συνεδρίας οι επιμορφωτές θα χρειαστούν 
βιντεοπροβολέα και σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το ατομικό τους laptop ή tablet ή το κινητό τους τηλέφωνο, ενώ θα είναι 
απαραίτητη και η σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Δραστηριότητες 
Η επιμορφωτική συνεδρία περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες. 
(1) Αλληλεπιδραστική ανάλυση του προτύπου σχεδιασμού STE(A)M διδακτικών 
ενοτήτων  
(2) Εργαστήριο σχεδιασμού STE(A)M διδακτικής ενότητας   

Συμμετέχοντες 
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

Αποτίμηση εργαστηρίου 

Την επιμορφωτική συνεδρία παρακολούθησαν 90 εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες έδειξαν 
μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση και τις άλλες δράσεις παρέχοντας 
αξιόλογη ανατροφοδότηση και κίνητρα για μελλοντικές επιμορφωτικές προσπάθειες.   

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι με επιπλέον υλικό 

http://energyineducation.blogspot.com/ 
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Paper folding in STEAM education 

Moderator: Maria Luisa Spreafico1 
Participants: Maria Concetta Di Prima2, Roberta Ducato3 

maria.spreafico@polito.it, mdiprima@libero.it , roberta.ducato@libero.it 
1 Researcher, Aggregate Professor in Politecnico di Torino - 

2Maths Teacher,  3Maths and Physics Teacher in Liceo Scientifico Benedetto Croce -  
Palermo 

Abstract 

This workshop will explain some of the existing links between origami and STEAM disciplines and will 
show how secondary Maths teachers could improve their way of teaching and get more of their 
students involved by using paper folding as a manual activity. The starting point will be a STEAM 
project carried out in two Italian high schools, where students covered some elements of the famous 
Van Gogh’s painting “The Starry Night” with origami models. These models were related to 
Engineering, Architecture, Design and Art and, for each of them, we designed a mathematical lesson. 
Keywords: Origami geometry, Euclidean geometry, paper folding, STEAM education, secondary 
school. 

Description of Tutorial - WorkShop Presentation 

Almost all Maths teachers have come up against problems when teaching their subject 
because Maths, in most cases, is considered an abstract science made by calculations and 
algorithms without any connections to the experiential world of the students. The objective 
of this workshop is to show through the use of paper folding that Mathematics can become 
a manual discipline with many interdisciplinary links. This workshop has been inspired by 
a laboratory activity previously done by the moderator, in a Busto Arsizio high school 
(Spreafico, Tramuns, 2020) and, subsequently, proposed again as an O.E.R. (Open 
Educational Resource) by two high school Maths teachers and an Art teacher of Liceo 
Scientifico Benedetto Croce - Palermo, for the CHOICE Project, (https://www.euchoice.eu). 
In this project some elements of The Starry Night, the famous painting by Vincent Van 
Gogh, were covered with origami; the manual activities were matched with lessons of Art 
and Maths. The workshop opens with an overview of our STEAM project. We highlight the 
general idea of the project in such a way that it can be adapted to other student groups. We 
chose origami as a tangible tool to explore STEAM disciplines.  We are convinced that a 
“learning by doing” approach, combined with creative and critical thinking, can strengthen 
students' multiple skills. In particular, origami benefits range from soft skills, such as the 
ability to communicate, teamwork, problem solving (see https://www.oecd.org), to maths 
skills as it improves visual and spatial abilities and makes abstract concepts tangible (Hull, 
2013). We also point out that it is a well-suited tool to get students involved and to make 
them feel included. The core of the workshop consists of proposing a set of manual activities 
that can be held either online or in the classroom, using simple everyday materials, such as 
paper and scissors. These manual activities  highlight the relationship between Origami, 
Maths, Engineering, Technology and Science.  
 

Workshop Tools: GeoGebra software, pen, scissors, ruler, five A4 size sheets, one A4 size 
sheet where the activity spaceflower is printed (Spreafico, Tramuns, 2020).  
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Time for implementation: Two hours. 

Activities 
Origami and Technology: After a quick historical excursus, we introduce the Huzita-Hatori 
axioms and some of them are folded. We use Geogebra in order to show how they can be 
better understood and how they can be compared with some ruler and compass euclidean 
constructions. 
Origami and Engineering: Engineering has received many contributions from the study of 
paper folding mathematics. For example the huge solar panels sent folded into space 
resulting in less bulk or self-folding robots used as medical devices, capable of dissolving in 
the human body after having repaired body parts, have been designed. We showed how a 
solar panel, the spaceflower, can be folded. In our project, we associate this model to a 
maths lesson investigating the issue of flatness (Hull, 2013). 
Origami and Mathematics: Among all the possible uses of origami in Maths teaching, we 
demonstrate a couple of folds, which are easy to share online with a large number of people. 
We choose simple models to visualize the result of a geometric series and to construct a 
triangle that can be used as a set square, useful as a drawing tool. 
Origami and Science and Art: Regarding Science, we compare the Miura-ori folding 
(designed by Koryo Miura for solar panels), with analogous patterns such as the wrinkles in 
old people’s brows, the surface of the Earth and the veins of the dragonfly wings, which can 
be found in nature .About Art, we describe the polycentric curves widely used in 
Architecture and we propose a mathematical lesson on the origami covering the clouds in 
Van Gogh’s painting. 
 

Participants: They experimented with the origami technique and the potential it offers. 
The practical activities showed how to overcome some problems of the complexity of 
teaching and learning processes that have arisen in this recent period, when digital teaching 
has become the norm. 

Workshop Evaluation  

This workshop shows how origami allows students and teachers to actually touch and 
handle mathematical objects and link together all the STEAM disciplines. Not only can it 
help teach Maths to students with different learning styles but it can also redevelop the loss 
of manual skills caused by the excessive use of technological devices (mobile phones and 
videogames) as well as helping students who suffer from anxiety linked to overuse of these 
same devices. Some applications of the ancient art of paper folding, which can change our 
future have been shown.  
 

Useful Links – Additional Materials 

https://plus.maths.org/content/os/issue53/features/newton/index 
Hull T. (2013). Project Origami - Activities for exploring Mathematics, CRC Press. 
Spreafico, M.L., Tramuns, E. (2020). The Starry Night among art, maths, and origami. 
International Journal of Mathematics and the Arts, 1-18. 
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CHOICE: Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Ανοικτών 
εκπαιδευτικών πόρων STE(A)M 

 
Συντονίστρια: Αθανασία Μπαλωμένου 1, 

Έλενα Σαρλή 2, 
Ευφροσύνη Κωσταρά 3 , 

Παρασκευή Πούλου 4, Σπυριδούλα Σουλιώτη 5, Πέτρος Σταυρόπουλος 6, 
Πηνελόπη Τσακουμάγκου 7, Αναστασία Αναστασίου 8, Ορέστης Μετάι 9 , 

Νικόλαος Κουστουμπάρδης10, Μαρία Πετροπούλου 11 

smpalom@upatras.gr, elenasarli35@gmail.com, fkostara.see02@gmail.com, 
sspiridoula@yahoo.comppoulou@gmail.com, pestavr@gmail.com, ptsak21@gmail.com 
1 Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, 2 Προωθήτρια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

ΠΔΕΔΕ Π.Δ.Ε.Δ.Ε., ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, 3 Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, 4 

ΠΕ04.04 ΠΓΠΠ, 5 ΠΕ03 ΠΓΠΠ, 6 ΠΕ86 ΠΓΠΠ, 7 ΠΕ05 Δ.Σ. Μεσολογγίου,  8 μαθήτρια ΠΓΠΠ, 9 
μαθητής ΠΓΠΠ, 10 μαθητής ΠΓΠΠ, 11 μαθήτρια ΠΓΠΠ 

 
Περίληψη 
 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ανάδειξη της φιλοσοφίας και της μεθόδου σχεδιασμού και υλοποίησης 
εκπαιδευτικών πόρων STE(A)M. Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι ο συνεργατικός σχεδιασμός 
δραστηριοτήτων STE(A)M με ενεργητική συμμετοχή εκπαιδευτικών & μαθητών. Στο πλαίσιο του 
εργαστηρίου, θα παρουσιαστούν αρχικά δύο παραδείγματα σχεδιασμού εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων STE(A)M από το πρόγραμμα CHOICE με χρήση παιχνιδοποίησης (gamification), ενώ 
στη συνέχεια οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί  θα χωριστούν σε ομάδες και θα σχεδιάσουν μια 
αντίστοιχη STE(A)M δραστηριότητα σε θέμα της επιλογής την οποία θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια 
του εργαστηρίου. Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι η 
προσέγγιση STE(A)M αγκαλιάζει και αφορά τουλάχιστον 2 διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα.  
 

Λέξεις κλειδιά: Ανοικτοί εκπαιδευτικοί, πόροι, STE(A)M εκπαίδευση, CHOICE Erasmus+ KA3 

 

Εισαγωγή 

Το εργαστήριο αφορά τον σχεδιασμό και συμπαραγωγή εκπαιδευτικών πόρων STE(A)M 
μέσα από μια καινοτόμο ‘bottom-up’ προσέγγιση, η οποία θέλει μαθητές και εκπαιδευτικούς 
να συνεργάζονται και να συν-δημιουργούν STE(A)M εκπαιδευτικό υλικό που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και εναρμονίζεται με τις 
σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, με απώτερο σκοπό να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον 
μαθητών και ιδίως μαθητριών για STEM σπουδές, καινοτομία και καριέρες, αμβλύνοντας 
ταυτόχρονα τις αναντιστοιχίες μεταξύ δεξιοτήτων που καλλιεργούνται στο υφιστάμενο 
σχολικό πλαίσιο και δεξιοτήτων που απαιτούνται σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
αγοράς εργασίας. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να εμπλέξει τους εκπαιδευτικούς σε 
συνεργατικές δραστηριότητες STE(A)M, αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία της 
STE(A)M προσέγγισης στην εκπαίδευση. Το εργαστήριο απευθύνθηκε σε όλες τις ειδικότητες 
εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης, ενώ δεν ορίσθηκαν προαπαιτούμενες γνώσεις για τη 
συμμετοχή τους στις  δραστηριότητες του εργαστηρίου. Καινοτομία του εργαστηρίου 
αποτέλεσε το γεγονός ότι συντονίστηκε και υλοποιήθηκε όχι μόνο από εκπαιδευτικούς αλλά 
και από μαθητές, οι οποίοι έχουν αποκτήσει εμπειρία συμπαραγωγής  υποδειγματικών 
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ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων STE(A)M, ως μέλη της Ηγετικής Ομάδας Εργασίας για τον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
προγράμματος Erasmus+ KA3 CHOICE της ΠΔΕΔΕ. 

Ροή Διεξαγωγής  Εργαστηριακής  Συνεδρίας 

Η εργαστηριακή Συνεδρία οργανώθηκε και αναπτύχθηκε σε 4 ενότητες. Η πρώτη ενότητα 
ήταν εισαγωγική και αφορούσε την παρουσίαση του σκοπού και των  στόχων του 
Εργαστηρίου. Η δεύτερη ενότητα περιελάμβανε παρουσίαση της μεθοδολογίας σχεδιασμού 
& ανάπτυξης ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων STE(A)M ως διαδικασία συμπαραγωγής 
υλικού από μαθητές και εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο που 
αναπτύχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA3 “CHOICE”. Στο πλαίσιο αυτό 
παρουσιάστηκαν δύο υποδειγματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες STE(A)M που 
δημιουργήθηκαν από την Ηγετική Ομάδα Εργασίας του ΠΓΠΠ κατά τα εργαστήρια 
σχεδιασμού & ανάπτυξης ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων STE(A)M. Η τρίτη ενότητα της 
εργαστηριακής συνεδρίας αφορούσε το εργαστηριακό μέρος της συνεδρίας: οι εκπαιδευτικοί 
χωρισμένοι σε ομάδες ενεπλάκησαν σε διαδικασίες σχεδιασμού ανοικτού εκπαιδευτικού 
πόρου STE(A)M.  Η τέταρτη ενότητα της Εργαστηριακής Συνεδρίας αφιερώθηκε σε 
ανακεφαλαίωση – σύνοψη των εργασιών του, συζήτηση  για την προστιθέμενη αξία των 
ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στη διδασκαλία και τη μάθηση μέσω STE(A)M προσέγγισης 
και αποτίμηση της διαδικασίας από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.  
 
Εργαστηριακά μέσα – Χρόνος υλοποίησης 
Για την υλοποίηση του εργαστηρίου αξιοποιήθηκαν  τα breakout rooms της Webex ώστε να 
υποστηριχθεί η εργασία εκπαιδευτικών σε ομάδες, το λογισμικό παρουσιάσεων Powerpoint,  
η εφαρμογή JamBoard της Google καθώς και η εφαρμογή mentimeter για διαδικασίες 
αξιολόγησης και ανατροφοδότησης του εργαστηρίου. Η συνολική διάρκεια του 
εργαστηρίου ήταν 90 λεπτά. 
 
Δραστηριότητες 
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου παρουσιάστηκαν από ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών του 
Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών δύο παραδείγματα ανοικτών 
εκπαιδευτικών πόρων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο συμμετοχής του σχολείου στο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα CHOICE, ενώ ακολούθησαν συνεργατικές δραστηριότητες 
σχεδιασμού εκπαιδευτικών πόρων STE(A)M από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς με την 
καθοδήγηση και την  υποστήριξη των διοργανωτών του εργαστηρίου, ακολουθώντας τη 
μεθοδολογία σχεδιασμού ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA3 CHOICE. 
 
Συμμετέχοντες 
Στο εργαστήριο συμμετείχαν ενεργά 56 επιμορφούμενοι : εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης καθώς  και φοιτητές.  
 
Αποτίμηση εργαστηριακή Συνεδρίας 
Με τη  ολοκλήρωση του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε αποτίμηση των αποτελεσμάτων 
και της διαδικασίας υλοποίησής του. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι βρήκαν 
μεγάλο ενδιαφέρον στη διαδικασία σχεδιασμού ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων  STE(A)M. 
Τέλος, δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από την οργάνωση και διεξαγωγή του εργαστηρίου, 
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για την οποία αξιοποιήθηκε η  εφαρμογή mentimeter σε συνδυασμό με συζήτηση μεταξύ 
των συμμετεχόντων διοργανωτών και επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και φοιτητών. 
 
Αναφορές 
Daugherty, M. K. (2013). The Prospect of an “A” in STEM Education. Journal of STEM 
Education: Innovations and Research, 14(2), 10–15. 
Jolly, A. (2014). STEM vs. STEAM: Do the Arts Belong? Education Week, (18). 
Henriksen, D. (2014). Full STEAM Ahead : Creativity in Excellent STEM Teaching Practices 
Full STEAM Ahead : Creativity in Excellent STEM Teaching Practices, 1(2). 
http://doi.org/10.5642/steam.20140102.15 
Land, Michelle. (2013). Full STEAM ahead: The benefits of integrating the arts into STEM. 
Procedia Computer Science. 20. 547-552. 10.1016/j.procs.2013.09.317. 
 
Δικτυογραφία  
https://www.infocom.gr/2021/03/10/apo-tin-psifiaki-atzenta-stin-psifiaki-pyksida-gia-
evropi-psifiaka-enischymeni-eos-2030/53835/    
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/27a0545e-03bf-425f-8b09-
7cef6f0870af . 
 
Βίντεο συνεδρίας  Σύνδεσμος – QR Code   

https://youtu.be/xs7PPgGRW8Y?t=3749 
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Ψηφιακά εργαλεία στην υπηρεσία της εκπαίδευσης 
 

Ιωάννα Ραβάνη 1 
Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος 2 

 
jjjjrav@gmail.com, argyroil1966@gmail.com 

1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Αναπλ. Υπεύθυνη Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(ΚΠΕ) Καλαμάτας, DEA d’Informatique 

 2 Δάσκαλος Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Καλαμάτας,  

MSc Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές 
  

Περίληψη 

Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η παρουσίαση μιας σειράς από ψηφιακά εργαλεία, φιλικά στο 
χρήστη, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στο Νηπιαγωγείο/Δημοτικό για την 
σχεδιασμό γνωστικών ασκήσεων με παιγνιώδη τρόπο, επεξεργασίας φωτογραφίας και βίντεο και 
εικονικού μουσείου με ζωγραφιές των μαθητών/τριών.   
Σκοπός του εργαστηρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν τρόπους μετατροπής των 
δραστηριοτήτων που υλοποιούν στο σχολείο σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα μπορούν να 
το χρησιμοποιήσουν και δια ζώσης και εξ αποστάσεως. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία 
να μάθουν διάφορες χρήσιμες τεχνικές ψηφιακής συλλογής και αξιοποίησης των φωτογραφιών, 
ζωγραφιών και κατασκευών των μαθητών/τριών και να τις προβάλλουν με πρωτότυπους τρόπους.  
 
Λέξεις κλειδιά: ψηφιακά εργαλεία, εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
 
Εισαγωγή  
Τον τελευταίο χρόνο, με την καθιέρωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Ελληνικά 
σχολεία (και σε όλο τον κόσμο), παρατηρείται όλο και μεγαλύτερη ανάγκη από τους 
εκπαιδευτικούς την ενσωμάτωση χρήσης εργαλείων ΤΠΕ κατά το σχεδιασμό του 
εκπαιδευτικού τους έργου. Επιπλέον, η ανάγκη της διατήρησης του ενδιαφέροντος αλλά και 
της προσοχής των μαθητών στο εξ αποστάσεως μάθημα είναι ένα σημαντικός παράγοντας 
που ωθεί τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν παρόμοια εργαλεία ή να τα προσαρμόσουν 
στο μάθημά τους. 
 Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μεγάλη ομάδα εκπαιδευτικών που τον τελευταίο χρόνο 
προσπαθούν να εκπαιδευτούν στη χρήση ΤΠΕ και πολύ περισσότερο στο εκ νέου σχεδιασμό 
ανάλογων δραστηριοτήτων. Σε πρόσφατη άτυπη έρευνα σε Νηπιαγωγούς της Λακωνίας και 
της Μεσσηνίας που διεξάχθηκε από τα ΚΠΕ Καλαμάτας και Λακωνίας, σε συνεργασία με το 
ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου, ήταν εμφανής η ανάγκη των Νηπιαγωγών για την εκμάθηση 
χρήσης ψηφιακών εργαλείων ώστε να τα ενσωματώσουν στο μάθημά τους. 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να υποστηρίξει την αρχική ανάγκη των εκπαιδευτικών να 
κάνουν το «ψηφιακό» βήμα και τους ενθαρρύνει στη χρήση ψηφιακών εργαλείων. 
 
Περιγραφή Εργαστηριακής Συνεδρίας 
Η συνεδρία ξεκινά με εισαγωγή στις βασικές αρχές της δημιουργίας, αποθήκευσης, 
επεξεργασίας αρχείων φωτογραφιών, εικόνων και ήχου καθώς αποτελούν τον βασικό κορμό 
δημιουργίας οποιαδήποτε ψηφιακής δραστηριότητας. Στο κύριο μέρος του εργαστηρίου 
παρουσιάζονται μια σειρά ψηφιακών εργαλείων, με τα θετικά και τα αρνητικά τους σημεία 
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(για τη χρήση στην Α/θμια), χωρισμένα σε ενότητες ανάλογα το είδος δραστηριοτήτων που 
μπορούν να υποστηρίξουν αλλά και διαβαθμισμένης τεχνικής δυσκολίας. 
Η συνεδρία παρέχει υποστηρικτικό υλικό για κάθε εργαλείο, με σημειώσεις, δειγματικά 
αρχεία  και φύλλα εργασίας 
(https://sites.google.com/view/psifiakatools/thematics/steam?authuser=0 )όπου βήμα-
βήμα ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να μελετήσει και ασύγχρονα ώστε να υλοποιήσει τη 
δραστηριότητα-παράδειγμα που προτείνουν ακόμα και μετά το πέρας του εργαστηρίου. 
Το περιεχόμενο των παραδειγμάτων που παρουσιάζονται στηρίζονται σε εκπαιδευτικές 
πρακτικές STEAM του Αποθετηρίου της πλατφόρμας SteamOnEdu, για την ηλικιακή ομάδα 
μαθητών/μαθητριών της Α/θμιας Εκπαίδευσης.  
 
Εργαστηριακά μέσα – Χρόνος υλοποίησης 

Προαπαιτούμενα: σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω σταθερού υπολογιστή  (όχι  μέσω κινητής 
συσκευής) 
Χρόνος  υλοποίησης εργαστηριακής συνεδρίας: 1,5 ώρα 
 
Δραστηριότητες 

Ενότητες:  
1. Εισαγωγή – Μεθοδολογία  
2. Βασικά θέματα 
3. Συμβουλές για διαχείριση φωτογραφιών, εικόνων, βίντεο, ήχου 
3.1 Εύρεση αρχείων - Πνευματικά δικαιώματα 
3.2 Σκανάρισμα - συμβουλές 
3.3 Αντιγραφή από οθόνη 
3.4 Μέγεθος αρχείου 
3.5 Επεξεργασία εικόνας 
4. Powerpoint – απλά μια παρουσίαση; 
4.1 Δημιουργία κίνησης 
4.2 Ηχογράφηση (αρχείο – επεξεργασία – ενσωμάτωση)  
4.3 Δημιουργία βίντεο 
5. Δημιουργία παιχνιδοασκήσεων, ιστοριογραμμών   
5.1 LearningApps 
5.2 NearPod 
5.3 Sutori 
6. Δημιουργία παρουσίασης εργασιών μαθητών/τριών 
6.1 Sway 
6.2 ArtSteps 
7. Πηγές εργαλείων και αποθετήρια δραστηριοτήτων 
7.1 Δημιουργία παιχνιδοασκήσεων 
7.2 Δημιουργία αφίσας 
7.3 Δημιουργία κόμικ 
7.4 Δημιουργία παρουσιάσεων 
7.5 Εικονικά μουσεία του κόσμου 
7.6 Δημιουργία βίντεο 
7.7 Δημιουργία ψηφιακών ιστοριών 
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Συμμετέχοντες 

Απευθύνεται  κυρίως σε εκπαιδευτικούς Α/βθμιας Εκπαίδευσης. Θα μπορούσε να επεκταθεί 

για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπαίδευσης αλλά τα παραδείγματα του 

εργαστηρίου είναι προσανατολισμένα για μαθητές μικρότερης ηλικίας.  

Αποτίμηση εργαστηρίου 

Το εργαστήριο μπορεί να θεωρηθεί ως οριζόντια υποβοήθηση στην πρόσθεση και τις 

γνώσεις των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν για την ενθάρρυνση σχεδιασμού και 

υλοποίησης STEAM πρακτικών στο μέλλον. Ως επέκταση προτείνεται να δημιουργηθεί ένα 

αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού από τους συμμετέχοντες. 

Κατά τη συνεδρία, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ξεπέρασε κάθε προσδοκία και φάνηκε η 

διάθεση των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιήσουν τους προσφερόμενους πόρους και να 

κάνουν τις δικές τους εφαρμογές στην τάξη.  

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι με επιπλέον υλικό 

Αποθετήρια εργαλείων με οδηγίες και παραδείγματα δραστηριοτήτων 

• https://edtech.gr/ 

• https://www.learn4change.gr/archives/5672  

• ΕΛΛΑΚ λογισμικό για την εκπαίδευση : https://edu.ellak.gr/edu_fos/  

Όλα τα ψηφιακά εργαλεία που παρουσιάζονται αποτελούν και διαδικτυακή αναφορά. 

 

Βίντεο συνεδρίας Σύνδεσμος – QR Code   

https://www.youtube.com/watch?v=rjNu2Rpmx0w 
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Ανάλυση πειραματικών δεδομένων και σύνθεση 
νοήματος με τη βοήθεια υπολογιστικών φύλλων 

 
Γκάγκας Βασίλειος1, Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης2  

vgkagk@physics.auth.gr , evris@physics.auth.gr 
 1 Φυσικός ΠΕ 04.1, Διδακτορικός Φοιτητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Σχολή θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 
 2 Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα 

Φυσικής, Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 
  
Περίληψη 
Οι μαθητές εργαζόμενοι σύμφωνα με τις αρχές του διερευνητικού μοντέλου μάθησης (Inquiry Based 
Learning) το οποίο ανήκει στο ευρύτερο πλαίσιο του κονστρουκτιβισμού, διέρχονται από το στάδιο της 
ανάλυσης των δεδομένων και της εξαγωγής ερμηνειών. Στο παρόν εργαστήριο, μέσα από πέντε 
δραστηριότητες, επιχειρούμε οι μαθητές να αποκτήσουν τις κατάλληλες ερευνητικές δεξιότητες 
επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων ώστε να είναι σε θέση να κατασκευάζουν νόημα από τα 
πειραματικά δεδομένα που έχουν στη διάθεση τους. 
Λέξεις κλειδιά: Διερεύνηση, inquiry, απεικόνιση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων, ευθεία γραμμικής 
παλινδρόμησης. 

Περιγραφή Επιμορφωτικής - Εργαστηριακής Συνεδρίας 

Στη διερευνητική μάθηση η εκμάθηση της επιστήμης είναι κάτι περισσότερο από την 
απομνημόνευση πληροφοριών και επιστημονικών δεδομένων και αφορά περισσότερο στην 
κατανόηση των επιστημονικών εννοιών και μεθόδων (Bell et. al, 2010). Στη διερευνητική 
μάθηση ο μαθητής, αρχικά καθοδηγούμενος από τον εκπαιδευτικό και στη συνέχεια με όλο 
και περισσότερη αυτονομία, εργάζεται αυτόβουλα χρησιμοποιώντας τις πρότερες εμπειρίες 
του και τις δυνατότητες που του παρέχει το περιβάλλον του (Banchi & Bell, 2008; Du et al., 
2005; Pedaste et al., 2015; Χατζηκρανιώτης & Μολοχίδης, 2017), επάνω σε αυθεντικά 
προβλήματα με νόημα, εμπνεόμενος από παρόμοιες μεθόδους διερεύνησης όπως αυτές των 
επιστημόνων (Savery, 2015). Οι μαθητές στη διερευνητική μάθηση, μεταξύ άλλων 
διαδικασιών, αναλύουν πειραματικά δεδομένα συνθέτοντας νόημα από αυτά (Bell et. al, 
2010). Ο εκπαιδευτικός στη διερευνητική μάθηση, μεταξύ άλλων διαδικασιών, διδάσκει μόνο 
τα απαραίτητα στους μαθητές (σύμφωνα με τις αρχές της μειούμενης υποβοήθησης - 
Scaffold) και τους προτρέπει ώστε να εφαρμόσουν διαδικασίες έρευνας και ανάλυσης των 
δεδομένων τους επιλέγοντας από ένα ευρύ φάσμα μέσων και τεχνικών (Bell et. al, 2010).  
Το συγκεκριμένο εργαστήριο απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου, στο οποίο οι μαθητές 
διδάσκονται τις βασικές γνώσεις ανάλυσης δεδομένων και την εξαγωγή νοήματος από αυτά. 
Η διαδικασία της ανάλυσης συντελείται με τη βοήθεια ενός υπολογιστικού φύλλου. 
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Εργαστηριακά μέσα – Χρόνος υλοποίησης 
Για τις εργαστηριακές δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές με 
υπολογιστικά φύλλα και προσομοιώσεις. Οι δραστηριότητες συνοδεύονται από Φύλλα 
Εργασίας που αναπτύχθηκαν στο πρότυπο της Δομημένης Διερεύνησης (Guided Inquiry), 
με σταδιακά μειούμενη καθοδήγηση (scaffolding).  Ο χρόνος υλοποίησης εκτιμάται σε 4 
διδακτικές ώρες. 
 

Δραστηριότητες 

Αναπτύχθηκαν 5 εργαστηριακές δραστηριότητες, που παρατίθενται παρακάτω. Κάθε 
δραστηριότητα ξεκινά με ένα πρόβλημα, για παράδειγμα “Ένας μοτοσικλετιστής κινείται 
στο δρόμο. Πως μπορούμε να αποφανθούμε τι είδους κίνηση κάνει?” Οι μαθητές αφού 
έχουν λάβει πειραματικές μετρήσεις από την προσομοίωση, χρησιμοποιούν το υπολογιστικό 
φύλλο για να τις απεικονίσουν γραφικά ώστε να εξάγουν την εξάρτηση μεταξύ των 
μεταβλητών, είτε των πρωτογενών είτε των επεξεργασμένων. 
Δραστηριότητα 1: ευθύγραμμη κίνηση - ανάλυση και ερμηνεία της μορφής του διαγράμματος. 
Δραστηριότητα 2: ευθύγραμμη κίνηση - εισαγωγή της έννοιας της ευθείας ελαχίστων 
τετραγώνων (Ε.Ε.Τ.). 
Δραστηριότητα 3: ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση - εξαγωγή της πειραματικής 
νομοτέλειας.  
Δραστηριότητες 4 & 5: εξάρτηση της περιόδου ενός απλού εκκρεμούς από το μήκος του 
νήματος και από την επιτάχυνση της βαρύτητας - απεικόνιση των δεδομένων, εφαρμογή της 
ευθείας ελαχίστων τετραγώνων, έλεγχος του συντελεστή R2, εξαγωγή της πειραματικής 
νομοτέλειας, προσδιορισμός ποσοστιαίας απόκλισης θεωρητικής - πειραματικής τιμής. 

Αποτίμηση εργαστηρίου 

Βάζοντας τους μαθητές μας να εργαστούν σύμφωνα με το διερευνητικό μοντέλο, 
αναπτύσσουν ποικίλες ερευνητικές δεξιότητες μεταξύ των οποίων είναι και αυτές της 
ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων (Aulia et al., 2018; Silva & Galembeck, 2017). Το 
παρόν εργαστήριο, κατά τη γνώμη μας, ενέχει σπουδαίο ρόλο στη διδασκαλία του 
διερευνητικού μοντέλου μάθησης παρέχοντας πολλαπλά γνωστικά οφέλη στους μαθητές και 
βελτιώνοντας παράλληλα τις στάσεις τους απέναντι στις πειραματικές διερευνήσεις.  

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι με επιπλέον υλικό 

Η παρουσίαση σε μορφή pdf: 
https://drive.google.com/file/d/16ygs6_wGINU2tN0pZm8Iie_gipkhCRaa/view?usp=sha
ring 
Προσομοίωση ευθείας ελαχίστων τετραγώνων: 
https://phet.colorado.edu/sims/html/curve-fitting/latest/curve-fitting_el.html 
Εργαστήριο εκκρεμούς: 
https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_el.html 

Αναφορές 

Χατζηκρανιώτης Ε. & Μολοχίδης Α. (2017). Εισάγοντας μαθητές Γυμνασίου σε πειραματικές 
διερευνητικές δραστηριότητες. Στο Σταύρου Δ., Μιχαηλίδη Α. & Κοκολάκη Α. (2017). Πρακτικά 10ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – 
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Συνεργατικές δραστηριότητες καλλιέργειας 
υπολογιστικής σκέψης σε eTwinning έργα και ο τρόπος 

διάχυσή τους στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα κώδικα (ΕU 
Code Week) 

 Ζαφειροπούλου Αθανασία 1,  
 athzafei@gmail.com 

 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 11ο Γυμνάσιο Ιλίου, MSc., M.Ed., eTwinning ambassador, 
Code Week Leading Teacher, Scientix ambassador 

Περίληψη 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στο 
eTwinning και προτείνει τρόπους αξιοποίησης υπολογιστικών εργαλείων και ιστοθέσεων για την 
ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων σε διακρατικές ομάδες μαθητών των σχολείων-εταίρων σε ένα 
eTwinning  έργο. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν στην πράξη για τη δημιουργία εικονικών τάξεων  
https://makecode.microbit.org/  και https://studio.code.org/ και θα παρουσιαστούν παραδείγματα 
συνεργατικών δραστηριοτήτων που μπορούν να υλοποιηθούν σε αυτές. Θα υπάρχει επίσης παρουσίαση 
ενδεικτικών συνεργατικών δραστηριοτήτων καλλιέργειας της υπολογιστικής σκέψης σε eTwinning 
έργα. Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί με την εγγραφή αντίστοιχων ενδεικτικών δραστηριοτήτων που θα 
υλοποιηθούν κατά τη διάρκειά του εργαστηρίου, στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα 
ως ένας ενδεικνυόμενος τρόπος διάχυσης αντίστοιχων υπολογιστικών δραστηριοτήτων που θα 
δημιουργήσουν οι εκπαιδευτικοί στα έργα τους αλλά και πρόσκλησης σε ευρύτερες συνεργασίες.  
 
Λέξεις κλειδιά: eTwinning, Europe Code week, συνεργατικές δραστηριότητες, υπολογιστική σκέψη 

Περιγραφή Επιμορφωτικής - Εργαστηριακής Συνεδρίας 

Στα eTwinning έργα όπου υιοθετείται ευρύτατα η χρήση ΤΠΕ και η ποικιλία θεματολογίας, 
επιχειρείται τα τελευταία χρόνια να ενσωματωθούν δραστηριότητες προγραμματισμού και 
αλγοριθμικής σκέψης (Computational Thinking αυτό που συνοψίζεται ως Υπολογιστική 
σκέψη, ΥΣ), καθώς η σπουδαιότητα της ΥΣ στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στους 
μαθητές έχει γίνει ευρέως αποδεκτή, αλλά και λόγω σύνδεσης της ΥΣ με το STEM, και της 
προώθησης της ΥΣ διαθεματικά. Στα 4C προστίθεται λοιπόν ένα πέμπτο C, το 
Computational Thinking (Grover & Shuchi, 2018). 
Ο συνδυασμός της Πληροφορικής Παιδείας με βασικά στοιχεία της ΥΣ (Αφαίρεση, 
Ανάλυση, Αναπαράσταση-Αυτοματοποίηση (Δεδομένα και Πληροφορία, Αλγόριθμοι, 
Προγραμματισμός)) μπορούν να καλλιεργήσουν την κριτική ικανότητα του μαθητή και 
πέρα από «καταναλωτής» να πειραματίζεται συνειδητά ως δημιουργός (Repenning & 
Alexander, 2016). Στο παρόν εργαστήριο, ένα πρόσθετο, στα παραπάνω, ζητούμενο είναι η 
δημιουργία δραστηριοτήτων που υλοποιούνται συνεργατικά. 
 
Εργαστηριακά μέσα – Χρόνος υλοποίησης 

Συσκευές με σύνδεση στο διαδίκτυο για την εργαστηριακή άσκηση στις ιστοθέσεις: 
https://classroom.microbit.org/  https://studio.code.org/  
 https://codeweek.eu/ 
Χρόνος υλοποίησης: 75’ 
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Δραστηριότητες 

⮚ Εισαγωγή: Υπολογιστική σκέψη: α) γιατί; και β) πώς  προσιτή σε όλους και 
δραστηριοποίηση συνεργατικά; 
⮚ Παρουσίαση της πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα και του 
τρόπου που μπορεί να αξιοποιηθεί σε συνεργατικά έργα -Eργαστηριακή άσκηση για την 
εγγραφή δραστηριότητας 
⮚ Παρουσίαση καλών συνεργατικών πρακτικών/δραστηριοτήτων από τα 
eTwinning έργα: 
-CODE RACE https://twinspace.etwinning.net/69918/pages/page/427979 
-TWIST https://twinspace.etwinning.net/92264/pages/page/689346 
- International Scratch Challenge II https://twinspace.etwinning.net/44255 
- ☯ https://twinspace.etwinning.net/124048/pages/page/1058041 
Ενδεικτικά:  
1. “Βρες τον συνεργάτη σου μέσω του micro:bit” 
2. Στοιχειώδες λεξικό από τις συνεργαζόμενες χώρες στο micro:bit 
3. «Ρίξε το ζάρι με το micro:bit” και βρες την ομάδα σου 
4. «Κάντο ν’ ακουστεί: α) Η Ημέρα της Ευρώπης,  β) Η Ημέρα της φιλίας» με 
micro:bit 
5. «TWIST στον καιρό; Ας το ψάξουμε μαζί» 
6. «Όταν ο Λαφοντέν συνάντησε τον Αίσωπο στο scratch: συνεργατική γραφή στον 
προγραμματισμό» 
7. Με scratch: -Παγοθραυστικές δραστηριότητες -Eκπαίδευσε ένα chatbot -‘Ωρα για 
παιγνίδι 
8. «Mε φιλικούς χαιρετισμούς σε Pixelart» (Unplugged Coding/decoding) 
⮚ Εργαστηριακή άσκηση: Δημιουργία τάξεων για συνεργατικό προγραμματισμό 
α) στην πλατφόρμα του προσομοιωτή του micro:bit  β) στην πλατφόρμα 
https://studio.code.org/  
 

Συμμετέχοντες 

Εκπαιδευτικοί οποιασδήποτε βαθμίδας που συμμετέχουν στο eTwinning ή που επιθυμούν 
να αναπτύξουν δραστηριότητες καλλιέργειας Υ.Σ. στις τάξεις τους και/ή να συμμετέχουν 
στην ΕU Code Week. 
 (εδώ μια πρώτη διερεύνηση του προφίλ των συμμετεχόντων) 

Αποτίμηση εργαστηρίου 

Η εγγραφή δραστηριοτήτων από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη 
λήξη του εργαστηρίου στο χάρτη της ΕU Code Week και η «παρουσία» του συνεδρίου στον 
ίδιο χάρτη (ενδεικτικά εδώ κι εδώ), είναι ενδεικτικά των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου. 
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, σε διαδικτυακό εργαλείο αποτίμησης της εμπειρίας τους το 
οποίο διαμοιράστηκε ακριβώς στη λήξη του εργαστηρίου και παρά τον πολύ περιορισμένο 
χρόνο κατάφεραν να το χρησιμοποιήσουν και παρείχαν θετική ανατροφοδότηση. Επίσης τα 
σχόλια και οι ερωτήσεις τους κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου αλλά και η αλληλογραφία 
(email) που υπήρξε μεταξύ κάποιων από τους συμμετέχοντες με την εισηγήτρια για παροχή 
επιπλέον πληροφοριών, αποδεικνύουν την αναγκαιότητα ενημέρωσης στη συγκεκριμένη 
θεματική αλλά και την επανάληψη του με παροχή μεγαλύτερου χρόνου υλοποίησης. 
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Χρήσιμοι Σύνδεσμοι με επιπλέον υλικό 

(Εδώ περιλαμβάνονται όλοι οι σύνδεσμοι που αναφέρθηκαν και άλλοι) 
 

Βίντεο συνεδρίας  Σύνδεσμος  και QR CODE 

 
 

Βιβλιογραφία 

Grover, Shuchi (25 February 2018). "The 5th 'C' of 21st Century Skills? Try Computational Thinking 
(Not Coding)". EdSurge. Ανακτήθηκε 25 Φεβρουαρίου 2018. 
Repenning, Alexander (4 September 2016). "Computational Thinking Tools". IEEE Symposium on 
Visual Languages and Human-Centric Computing. Ανακτήθηκε 7 April 2021 
 
 
Βίντεο συνεδρίας  Σύνδεσμος – QR Code   

https://www.youtube.com/watch?v=98lOPgJefc4 
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Learning by playing through STEAM 
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1 GemIn’s Project Manager, CESIE, 
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5 Assistant Professor of School Psychology with the Department of Education and Social 
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6 GemIn’s Scientific member of PDEDE team, Educational Work Coordinator, Regional 

Center for Educational Planning (RCEP) of Western Greece, 
7 Mathematics Teacher, MSc, M.Ed, GemIn’s National Working Group member, EN.E.E.GY-L 

Patras Special Education Vocational Gymnasium and Lyceum of Patras, 
8 Εngineer Teacher, GemIn’s National Working Group member, EN.E.E.GY-L Patras Special 

Education Vocational Gymnasium and Lyceum of Patras, 
9 Εconomist Teacher, GemIn’s National Working Group member, EN.E.E.GY-L Patras 

Special Education Vocational Gymnasium and Lyceum of Patras. 

Abstract 

When most people think back to scientific subjects in school, they probably remember how difficult 
they were. But it doesn’t have to be that way anymore. Today’s students have the possibility to learn 
when they play video games, when they play outdoors and experiment with their fantasy. 

The topic covered is related to non-formal activities to teach STE(A)Ms in schools through a creative 
approach, promoting the use of innovative methodologies, underlying the important role of Tinkering 
and critical thinking.  

The learning by playing approach encourages children to think creatively, develop their imagination, 
explore, invent, and develop critical thinking. 

Furthermore, it was highlighted the topic of inclusion in STE(A)M, with a focus on useful strategies that 
could be adopted to fight gender gaps in STE(A)Ms teaching. Also, it was mentioned the role of 
teachers and educators as knowledge mediators.  

So does "learning by playing" approach coexist with STEAMs? A board game developed by the "Game 
to Embrace Intercultural education" – GEM IN project, was the starting point to analyze this issue. The 
purpose of the project GEM IN is to support intercultural education at school and in non-formal youth 
environments as vehicle to foster social inclusion, cross-cultural dialogue and active citizenship by 
promoting European values.  In order to do this, the project has developed a board game connected to a 
digital archive through a QR code system; moreover, among the themes treated there are topics related 
to the world of STEAM, such as science, technology, mathematics and much more. 

Key words: Learning by playing, Board game, Teaching Approaches, STE(A)M, GemIn project 
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Aim and Objectives of the Round Table 

•To support STEAM at school; 
•To enhance the acquisition of how develop educational resources based on STEAM 

approach; 
•To promote critical reflection on new educational resources. 

Main discussion Points and Conclusions:  

• How to develop a tool which requires STEAM knowledge for its creation? 
• How to promote STEAM through games and non-formal educational activities? 
• How to promote critical reflection and innovative approaches through STEAM? 
• How to make the pedagogical approach more inclusive? 
During the rounds of discussion, many different important aspects which are connected to 
the learning by playing approach were underlined. These are critical thinking, problem 
solving, tinkering, creativity and the fact that sometimes is not important in a game the 
answer itself, but the process that arrives to the answer. All these are really meaningful and 
of great value to everyday school life and to the youngsters’ education learning path.  
Nevertheless, someone could probably say that despite of all the shared in this round table 
positive and enthusiastic implementation experiences, it finally becomes a rather difficult 
option to foster the learning by playing approach in schools and in informal education 
centers. 
So the 1st conclusion comes as an answer to the question: Why is it sometimes difficult to 
promote the learning by playing approach in schools and which could be the Solutions for 
you? Because we are in a world, in a society, where we need non formal education, we need 
to change the formal environment, especially now -after the covid-19 and the pandemic- 
that youngsters need new interactions, resources, tools. So, the main question was: How can 
we improve the learning by playing approach in schools especially in STEM subjects?  
This question brought forward a very important point. By this, first of all we have to take 
into consideration, what is important, what is interesting for the children. Also we have to 
take into consideration the realities of the educational system. We have to know that for 
instance Greek educational System is a “top – down” system.  All the instructions are 
coming from the central authority, just from Athens. We know for example that on Monday 
the 8.15 a.m. all first grade elementary school students when they come to school they are 
going to have reading. That is what the curriculum says. Of course there is some place and 
space for some kind of autonomy, individuality and self activities. We should also take into 
consideration not only the interest, but the cognitive level as well as the readiness of the 
students, their knowledge level, their expertise. We have to take into consideration any 
possible difficulties they may experience, and how to include all these exciting means in the 
learning process.  So this is a multi-faceted question and it has to be dealt with the inputs 
from a lot of experts. If I had to say one word, i would say that all of us must work with one 
idea in mind that we are working to promote the best interests for children. And this is to 
have an active, energetic rather than have passive responders, receivers of information, 
which go in with the one ear and out with the other one. And we need this energy to our 
World.  
The 2nd conclusion is an answer to the question: Which are the next steps of the learning by 
playing approach? Because we've seen very interesting resources: A board game, an online 
game, vitual reality ... but how Far we can go with the learning by playing approach. I think 
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of open schools to the nature, create environment where youngsters people can be part of a 
Museum, experience and travel. How can we improve the learning by playing approach?  
First of all we have to bring learning by playing approach in our schools. We don't have to 
be afraid, because as soon as we bring it and give it to the children they will be very pleased. 
It need funds to implement the game, we want to have the material that is needed. We also 
need the Greek version, not the English one. In our report we noted some suggestions about 
all these. In the Special School we work, we like role playing, the learning by playing 
approach. In Math’s for example we use role playing; we become the owners of some shops. 
We try to find some alternative modes of teaching, more interesting to kids.  
Learning by playing approach is a long-term process to be introduced in the educational 
process, but it “is the future”. Formal education synergies and lessons are not enough. We 
need to change our culture, our parents’ culture, our children’s culture, understanding that 
it's just not important to know the notions but it is important to understand the process and 
to sing in a very open-minded way. When you are able to be open-minded you are free. 
When a person is free, is able to improve her or himself. Doing that in the educational world 
means that improves you as a human being at the end of the day. Because, if you are open to 
a new culture, a methodology, your brain and your attitudes move the problem solving 
attitudes and you think critically and you are able to solve and give answer to a problem.  
The last conclusion: How important is to train teachers and educators? Because we 
discussed a lot about youngsters, but do we have to think also about adults (teachers and 
educators)? 
One of the elements that can be part of the solution in the introduction of an non formal 
approach in school is the collaboration school with teachers and educators. If we give them 
the possibility to experience themselves this kind of approach, the learning by playing, I 
think it can be a very important element in the process. I experience myself this approach, 
the I can say but they can be very excited and playful and open-minded to introduce new 
approaches to learning.  
So, teachers training is too important to bring any change in the traditional ways and 
methodologies teachers usually prefer to maintain their comfort zone. 

Useful Links – Additional Material  

The discussion that took place during the round table is available online: 
https://fb.watch/5vLsi6UcL9/  
 

 

Session Video link – QR Code 

https://fb.watch/5vLsi6UcL9/  
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University Pedagogy and STEAM: New Degrees of 
Freedom 

Σαράντος Ψυχάρης 1, Ευελπίδου Νίκη 2, Μπακολιάς Χαράλαμπος 3, Βερβερίδης 
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spsycharis@gmail.com, evelpidou@geol.uoa.gr, Babis.Bakolias@ansys.com, 
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Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Πρόεδρος της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης 1, ΕΚΠΑ Ελληνική 
Εκπαιδευτική Ένωση STEM 2, General Manager Ansys Hellas 3, Senior Research Associate 
for VR/AR applications in CERTH 4, Deal of Engineering School, University of Thessaly 5 

Περίληψη  

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα  χρειάζονται μια ολιστική αντιμετώπιση και δεν 
μπορούν να επιλυθούν από  «μεμονωμένες» γνωστικές περιοχές ή από στερεότυπες μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις καθιερωμένων γνωστικών περιοχών (e.g.Bryan & Guzey, 2020;Psycharis,2021;Psycharis & 
Kalovrektis,2021).  
Επίσης υπάρχει γενική συναίνεση ότι ο σκοπός της εκπαίδευσης  δεν είναι η διδασκαλία μεμονωμένων  
γνωστικών περιοχών, αλλά  η εστίαση της διδασκαλίας θα πρέπει να είναι   “to develop a reliable 
compass and the navigation tools to find their own way in a world that is increasingly complex, volatile 
and uncertain.” (Schleicher, 2019, The OECD Learning Compass 
20https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/30).  
Τα Πανεπιστήμια παίζουν σημαντικό ρόλο στο να ενθαρρύνουν νέους επιστήμονες να ακολουθούν 
γνωστικές περιοχές που περιέχονται στο ακρωνύμιο STEAM αλλά και να συνεχίζουν να έχουν αυτό το 
ενδιαφέρον και μετά την αποφοίτησή τους. Οι γνωστικές περιοχές του STEAM-όταν εφαρμόζεται η 
ολιστική/ολοκληρωμένη εκπαίδευση STEAM,προσφέρουν την δυνατότητα στους νέους επιστήμονες να 
εργασθούν με καινοτόμες τεχνολογίες και να αναζητούν βέλτιστες και καινοτόμες λύσεις σε 
προβλήματα του πραγματικού κόσμου.  
Η εισαγωγή της «ολοκληρωμένης εκπαίδευσης STEAM» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να 
μετασχηματίσει τις υπάρχουσες  ερευνητικές πρακτικές αλλά και τις διδακτικές στρατηγικές αλλά και 
την αξιολόγηση, η οποία δεν θα εστιάζει μόνο σε μια γνωστική περιοχή αλλά  στις εγκάρσιες(cross-
cutting) έννοιες. 
Η διεπιστημονική προσέγγιση STEAM, συνδυασμένη με την Υπολογιστική Επιστήμη(Computational 
Science) μπορεί να βοηθήσει τους νέους επιστήμονες και μηχανικούς να ασχοληθούν από τα 
πανεπιστημιακά τους χρόνια με την συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία πραγματικών δεδομένων και 
να τους δώσει τις δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην αγορά εργασίας αλλά και για την οικονομία 
της χώρας τους. 

Λέξεις κλειδιά: Δεξιότητες STEAM, Ολιστική προσέγγιση STEAM, Υπολογιστική Επιστήμη   

Σκοπός και στόχοι 

Η ανάδειξη δεξιοτήτων STEM(STEM competencies) κατά την διάρκεια των προπτυχιακών 
σπουδών μέσω νέων αναλυτικών προγραμμάτων στα Πανεπιστήμια. 
Η ανάγκη διασύνδεσης των αναλυτικών προγραμμάτων στα Πανεπιστήμια με τις ανάγκες 
της Βιομηχανίας 

Κύρια σημεία συζήτησης και συμπεράσματα:  

Η ανάγκη να αναθεωρηθούν τα αναλυτικά προγράμματα στα Πανεπιστήμια με διασύνδεση 
με τις ανάγκες της βιομηχανίας. 
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Η έρευνα και οι διδακτικές στρατηγικές στα Πανεπιστήμια να έχουν μια προσέγγιση 
«ολοκληρωμένης STEAM εκπαίδευσης». 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι με Επιπλέον Υλικό  

Bryan, L., & Guzey, S.S. (2020).  K-12 STEM Education: An Overview of Perspectives and 
Considerations.  Hellenic Journal of STEM Education, 2020, 1(1), 5-15 
Psycharis, S. (2021). Editorial: A New Era with STEM Education?. Hellenic Journal of STEM 
Education, 1(2), 43-44. https://doi.org/10.51724/hjstemed.v1i2.14 
Psycharis,S.&Kalovrektis,K.(2021). A Conceptual Framework for Computational STEAM Integration. 
Crosscutting Concepts, Threshold Concepts, Border Objects and their propagation in STEM 
integrational fusion.Helelnic and International Conference.STE(A)M Educators and Education.Patras 7-
9 May 2021 
 
 
Βίντεο συνεδρίας  Σύνδεσμος – QR Code 

https://www.youtube.com/watch?v=6gVDwIy6dN8 
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Collaborative Approach to STE(A)M Education to 
Increase Young People’s Motivation to Choose STEM 
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5 Associate Professor Planella, University of Girona 

6 Founder & Codirector Engyiny-era 
7 Mechanical Engineer Entrepreneur 

8 School Teacher, Grammar School of Nicosia 

Abstract 

The basic aim of the round table concerns the discussion about the motivation of the younger 
generation to pursue higher education and careers in the field of STEM, which is considered to be 
crucial for ensuring the existence of a workforce capable of tackling complex societal challenges that 
humankind is facing at the moment and will be facing in a more complex context in the near future 
following the international prediction reports. A collaborative bottom-up approach involving key 
stakeholders (of Higher Education Institutes and the labour market) in STE(A)M education can be 
extremely useful in promoting STEM fields of study and career among young people (boys and girls).  
 
Key words: STEM, STE(A)M approach, multi-stakeholder collaboration, soft skills 

Objectives of the round table  

The objectives of the round table are presented below: 
● Discussion of the benefits, potential and possible drawbacks of collaborative 
approach to STE(A)M education regarding not only the necessary knowledge in STEM 
disciplines but also  the development of the soft skills of the 21st century 
● Share experience with a collaborative approach to STE(A)M education. 
● Draw inspiration and share views on how to ensure that the STE(Α)M education is 
relevant to its practical application, it contributes to the solution of current challenges and at 
the same time it reflects the interests of young people and strengthens their engagement. 
● Highlight the importance of connection between secondary education, Universities 
and the labor market. 
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Main discussion Points and Conclusions: 

The main discussion points ant conclusions of the round table are presented below: 
● Teachers’ and students’ active involvement in STE(A)M education to increase 
young people’s interest in STEM studies and careers.  
● Collaboration between educational institutions, businesses and other key 
stakeholders to bridge STEM education with its practical application and the needs of 
today’s and future labor market. 
● Co-creation and co-production practices in STE(A)M education. 
● Representatives from University Faculties and the labor market participated to the 
round table in order to share with the participants their paradigm. 
● Mr Theocharis Theocharidis, Associate Professor in the Department of Electrical 
and Computer Engineering at the University of Cyprus, was the first invited member of the 
round table and role model from the academic field. His presentation regarded methods and 
tools used by the University of Cyprus in order to engage and motivate students to follow 
STEM studies through educational programs for schools and students, field visits to the 
University’s faculties etc.  According to Mr Theocharidis, the collaboration between 
educational institutions, businesses and other key stakeholders can bridge STEM education 
with its practical applications and the needs of today’s and future labour market. Mrs 
Simón Silvia, Associate Professor at the University of Girona was the second invited 
member of the round table and role model from the academic field. She has shared her 
experience on how Universities, labor market and schools can cooperate in order to 
motivate and also prepare young people to follow STEM careers in the future. Mrs Simón 
Silvia underlined the fact that in Italy even though they have cultivated a close co-
operation with secondary schools and have managed to attract girls in STE(A)M related 
subjects and competitions during their school years, all those girls somehow disappear 
when it comes to higher education sector and this is a gap we need to further examine and 
resolve. 
● The New era in the labour market with a tremendous increasing need of highly 
educated and multi-trained employees was also discussed during the round table. Mrs 
Planella i Oriol Silvia and Mr George Athanasiadis, representatives from STEAM 
organizations and companies, have presented in detail what the profile of the employee of 
the future should look like and which are the characteristics the future school should have 
in order to meet this profile. Simple knowledge of the domain is not enough anymore. Soft 
skills such as teamwork, critical thinking, projects and problem solving learning, results 
oriented knowledge are more than necessary in the labor market of the 21rst century.  
● Finally, two recent and on-going activities serving as proposed solutions to the 
previously mentioned issues were presented by Katianna Kyriakou, teacher of the Grammar 
School of Nicosia and her partner, aiming at promoting STEM education among pupils and 
students by using integrated and cross-disciplinary STE(A)M approach, participative and 
active learning, co-creation and co-production of STE(A)M-based educational resources with 
the active contribution of students, teachers and external role models coming from both 
academic and business STEM field, developed in the context of the CHOICE project, a 
project co-funded by the Erasmus+ Program under KA3. 
 
Useful Links: 
https://www.euchoice.eu/ 
http://pdede.sch.gr/category/anakoinoseis/europaika_pdede/eur_pdede/choice/ 
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1821: Μια προσέγγιση STEAM 

 
Απόστολος Βετσόπουλος1, Βασιλική Καραλή2, Ευφροσύνη Κωσταρά3, Μόνικα 

Λίλλη4, Βασίλης Παπασάικας5, Χρήστος Γαρουφαλής6, Δημήτρης 
Πολυχρονιάδης7 

apostolosve@sch.gr, vaskarali@sch.gr, fkostara.see02@gmail.com, mlilli@sch.gr, 
vasilispapasaikas@hotmail.com,  chrgarf@gmail.com, https://iadis.cdimitris-polychronom 

1Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας, 
2Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας, 
3Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας, 

4Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Καλλιτεχνικών ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας, 
5 Γλύπτης, 6Ζωγράφος, 7Αρχιτέκτονας, σκηνογράφος, εικαστικός   

Περίληψη 

Στην παρούσα στρογγυλή τράπεζα διερευνώνται οι αναπαραστάσεις της Τέχνης για την Επανάσταση 
του 1821 μέσα από την κατάθεση ιδεών από τους καλλιτέχνες σχετικά με τη δυναμική αλληλεπίδραση 
αυτών με τα έργα τους στο στάδιο της παραγωγικής δημιουργίας με πηγή έμπνευσης τον Αγώνα του 
1821. Βασική στόχευση αποτελεί η επικοινωνία με τους καλλιτέχνες, για να δούμε τα στάδια της 
δημιουργικής παραγωγής του καλλιτέχνη που εξυπηρετούν τις αρχές της προσέγγισης STEAM. Αφού 
προηγηθεί η παρουσίαση της ιδιαίτερης καλλιτεχνικής τους ματιάς (οπτικής) σε σχέση με το 1821, 
επιδιώκεται να διερευνηθεί: α) αν ο καλλιτέχνης, πριν προχωρήσει στην παραγωγή ενός έργου για την 
αναπαράσταση ενός γεγονότος του 1821, κρίνει ότι είναι χρήσιμη η μελέτη ιστορικών πηγών είτε 
πρωτογενών είτε δευτερογενών και β) αν για την αναπαράσταση ηρώων ή και προσώπων του 1821, ο 
καλλιτέχνης ακολουθεί την ίδια διαδικασία ή κινείται στη λογική των υπαρχουσών αναπαραστάσεων, 
που συναντάμε σε ένα σχολικό εγχειρίδιο, σε μια αίθουσα σχολικής γιορτής ή και σε μια 
κινηματογραφική ταινία.  
Οι κεντρικοί άξονες της συζήτησης της Στρογγυλής Τράπεζας είναι οι εξής: Η ανάδειξη των σταδίων 
προετοιμασίας του καλλιτέχνη, στην προσπάθειά του να αναπαραστήσει ιστορικές μορφές και 
γεγονότα, οι στρατηγικές αφήγησης και τα εργαλεία καλλιτεχνικής έκφρασης που χρησιμοποιούν οι 
διάφορες μορφές τέχνης, η συνομιλία μεταξύ των τεχνών και η σχέση της τέχνης με την επιστημονική 
έρευνα, η σχέση μεταξύ μυθοπλασίας και ιστορικής αφήγησης και η ανασηματοδότηση ιστορικών 
προσώπων και γεγονότων, η ατομική ευθύνη του καλλιτέχνη στην κατασκευή της δημόσιας ιστορίας 
και τη διαμόρφωση της συλλογικής συνείδησης, οι επιρροές του καλλιτέχνη από την κοινωνική και 
πολιτική περιρρέουσα ατμόσφαιρα και τις συλλογικές νοοτροπίες της εποχής, κατά την οποία 
δημιουργεί, και τέλος, ο χώρος φιλοξενίας των έργων και η επιρροή που ενδεχομένως ασκεί στις 
επιλογές του καλλιτέχνη. 
 

Λέξεις κλειδιά: Η Επανάσταση του 1821, Τέχνη, γλυπτική, ζωγραφική, κινηματογράφος, STEAM, 
εκπαιδευτική καινοτομία, ιστορική έρευνα, εθνική συνείδηση, αναπαραστάσεις 

Σκοπός και στόχοι 

Σκοπός για τη συγκρότηση της Στρογγυλής Τράπεζας είναι η ανάδειξη των δημιουργικών 
και ερευνητικών διεργασιών που αναλαμβάνει η Τέχνη, όταν αποπειράται να 
αναπαραστήσει ιστορικά γεγονότα, όπως αυτό της Επανάστασης του 1821. Μέσα από τη 
συζήτηση θα γίνει προσπάθεια να φωτιστούν τα σημεία σύζευξης και αλληλοσυμπλήρωσης 
που υπάρχουν μεταξύ καλλιτεχνικής δημιουργίας και ιστορικής έρευνας.  
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Ως στόχοι της στρογγυλής τράπεζας συγκαταλέγονται:   
–Η αξιοποίηση των Τεχνών και της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών και διδακτικών σεναρίων, καθώς και καλών πρακτικών με σκοπό την 
κατανόηση της Επανάστασης του 1821 από τους μαθητές, μέσα από την ιστορική και 
καλλιτεχνική έρευνα. 
–Η ενίσχυση του οπτικοακουστικού γραμματισμού και της κριτικής σκέψης κατά τη 
μαθησιακή διαδικασία. 
–Η αξιοποίηση της διεπιστημονικής, συνεργατικής και διερευνητικής προσέγγισης στη 
διαδικασία της μάθησης με την υιοθέτηση της προσέγγισης STEAM. 
–Η διερεύνηση ειδικότερων πτυχών, όπως: Μπορεί να συνεχιστεί σήμερα η παραγωγή 
έργων τέχνης με θέμα το 1821; Μήπως, οι νέοι καλλιτέχνες είναι δέσμιοι της προηγούμενης 
καλλιτεχνικής παραγωγής (αγάλματα, μνημεία, εικόνες, πίνακες και οπτικές συνθέσεις), με 
αποτέλεσμα να έχουν κλειδώσει» οι εικόνες ηρώων με συμβολιστικό περιεχόμενο ή μπορούν 
να αποδεσμευτούν;  

Κύρια σημεία συζήτησης και συμπεράσματα:  

Από τη συζήτηση των τριών καλλιτεχνών με τους Συντονιστές της στρογγυλής τράπεζας 
αναδείχθηκαν τα ακόλουθα βασικά σημεία και συμπεράσματα: Ο γλύπτης κ. Βασίλης 
Παπασάικας τόνισε ότι ο άνθρωπος παραμυθείται, κάνοντας τέχνη. Η τέχνη είναι μια 
εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου να εκφραστεί. Τα έθνη στοχεύουν στην καλλιέργεια 
ιστορικής συνείδησης που μπορεί να διαμορφώνεται από κάθε μορφής τέχνη, είτε τη 
λογοτεχνία είτε την εικαστική τέχνη είτε τη μουσική. Θεωρεί ότι η χαρακτική είναι η βάση 
κάθε εικαστικής τέχνης. Ο ερασιτέχνης Βαυαρός ζωγράφος Καρλ Κρατσάϊζεν σκιαγραφούσε 
χαρακτικά τους ήρωες οι οποίοι «πόζαραν», όπως ο Καραϊσκάκης στο Φάληρο την 
παραμονή του θανάτου του. Τα έργα τέχνης για το 1821 υπηρετούν την υπόθεση της 
ιστορικής μνήμης. Κατά τη γνώμη του ο καλλιτέχνης επηρεάζεται από την κοσμοθεωρία του 
και «τα πιστεύω» τους και δείχνει την προτίμησή του σε συγκεκριμένους ήρωες του 1821, 
όπως τον Κολοκοτρώνη, Καραϊσκάκη και Καποδίστρια. Ο καλλιτέχνης οφείλει να μελετά 
αρχεία και γραπτές πηγές, για να γνωρίσει και να εμπνευστεί, ώστε να αναπαριστήσει το 
αντικείμενο της δημιουργίας του. Τέλος, ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να υπακούει στις 
επιταγές των οικονομικά ή πολιτικά  ισχυρών για να δημιουργήσει έργα που είναι αντίθετα 
με την κοσμοθεωρία του.          
Ο ζωγράφος κ. Χρήστος Γαρουφαλής, αφού έκανε σύντομη αναφορά σε πολλούς 
καταξιωμένους καλλιτέχνες Έλληνες και Ευρωπαίους που δημιούργησαν έργα ζωγραφικής 
σχετικά με το 1821, εστίασε σε τρεις ιδιαίτερους καλλιτέχνες, τον Καρλ Κρατσάϊζεν, τον 
Παναγιώτη Ζωγράφο, και τον Νικόλαο Γύζη. Ο φιλέλληνας Κρατσάϊζεν πολέμησε στον 
ελληνικό Αγώνα κατά το 1826-1827 και ζωγράφισε τα χαρακτικά αγωνιστών τα οποία έκανε 
λιθογραφίες στο Μόναχο. Ο στρατηγός Γιάννης Μακρυγιάννης είχε την ευφυία να 
αναπαριστήσει σε εικόνες σημαντικά ιστορικά γεγονότα της επανάστασης του 1821. Ο Γύζης 
ήταν καλλιτέχνης στοχαστής που αφηγήθηκε ζωγραφικά την Σολωμική ποίηση και 
αντιμετώπισε την εθνική παλιγγενεσία με ποιητική διάθεση και όχι καταγραφική. 
Αποφεύγει να αναπαριστά σκηνές και πολεμικά μοτίβα, ενώ αναδεικνύει την τραγικότητα 
του πολέμου. Με τον πίνακα «το Κρυφό Σχολειό» ο καλλιτέχνης θέλει να τονίσει ότι η 
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μόρφωση του κατακτημένου λαού οδηγεί στην ελευθερία είτε προσωπική είτε εθνική. Πηγή 
έμπνευσης για τον Έλληνα καλλιτέχνη πρέπει να είναι η ελληνική παράδοση. Τα δομικά 
στοιχεία του κάθε έργου είναι η απόληξη της εσωτερικής ενορατικής διεργασίας, αφού 
προηγηθεί η αφόρμηση από το «περιβάλλον» και ακολουθήσει η επεξεργασία του υλικού, 
όπως το χαρτί, ο μουσαμάς, το μάρμαρο κ.α. Οι λεπτομέρειες σε ένα έργο δεν είναι 
απαραίτητο να αποδοθούν από τον καλλιτέχνη, για να φτάσει την τελειότητα, αφού 
εμποδίζει τον θεατή για να κατανοήσει το έργο και μπορεί να τον οδηγεί σε συναισθηματική 
αφυδάτωση. Η ζωγραφική λιτότητα μπορεί να οδηγήσει τον καλλιτέχνη σε πνευματική 
ανάταση. Η αλόγιστη χρήση χρωμάτων από τον καλλιτέχνη τον σπρώχνει στην υπερβολή 
που είναι εχθρός του μέτρου. Ο αρχαίος ζωγράφος Πολύγνωτος ζωγράφισε τον Πλούτο 
μόνο με τέσσερα χρώματα, δηλαδή δημιουργία μέσω της οικονομίας των μέσων. Για τον 
καλλιτέχνη και τον θεατή έχει σημασία όχι τι βλέπει σε ένα έργο, αλλά πώς το βλέπει το 
αντικείμενο, το πρόσωπο, το θέμα κ.α. Η ζωγραφική είναι το απόσταγμα της μνήμης και όχι 
η φωτογραφική αναπαράσταση ενός προσώπου, αντικειμένου και μιας σύνθεσης, αλλά 
οφείλει να βοηθήσει στην αποκάλυψη του αληθινού, ώστε να αποτυπώσει το «σήμερα» μέσα 
από την αφύπνιση του «χθες». Ο καλλιτέχνης οφείλει να στέκεται υπεύθυνα, όταν 
δημιουργεί τα έργα του. Η ελευθερία της τέχνης που είναι το μεγαλύτερο όπλο της 
σύγχρονης τέχνης μπορεί να γίνει και θηλιά, αν δεν προσέξει ο καλλιτέχνης και φτάσει στην 
ασυδοσία και την προσβολή. Ο καλλιτέχνης οφείλει να είναι χρήσιμος στην κοινωνία με τη 
συναίσθηση της ευθύνης του, όταν το έργο του θα δίνει αφορμή για όνειρα στον θεατή, θα 
οδηγεί στην ομορφιά και θα δίνει φως στα αδιέξοδα της καθημερινότητας, γαληνεύοντας τις 
ψυχές των θεατών.  
Ο εικαστικός κ. Δημήτρης Πολυχρονιάδης έθεσε το ζήτημα της μετακίνησης των αγαλμάτων 
από την αρχική θέση σε μια άλλη με τον τίτλο “Heroes on Loan”. Καθώς είμαστε 
συμφιλιωμένοι με την ακινησία των εμβληματικών ιχνών του παρελθόντος, τα δημόσια 
γλυπτά είναι η τελική, υπέρτατη φάση της ακινησίας των ηρώων οι οποίοι ξεπηδούν από 
τους πίνακες, τα σκίτσα, τις γκραβούρες και αποκτούν τρεις διαστάσεις. Επίσης, καθώς τα 
δημόσια γλυπτά είναι φτιαγμένα από βαριά υλικά, ανθεκτικά στον χρόνο, (μάρμαρο, 
πέτρα, μπρούντζος), “αγκυρώνονται” οριστικά στον δημόσιο χώρο. Όμως, τι συμβαίνει, αν 
δανειστούμε τις υλικότητες αυτές, αν δοκιμάσουμε να τις μετακινήσουμε σε χώρους 
διαφορετικούς από την οικειότητα του αρχικού χώρου έκθεσής τους, σε χώρους που ίσως δεν 
θα μπορούσαν ποτέ να βρεθούν; Ο Δημήτρης Πολυχρονιάδης δανείζεται τα αγάλματα των 
πρωταγωνιστών της Επανάστασης του 1821 και δοκιμάζει με μικρές ψηφιακές κινήσεις την 
ανθεκτικότητα των ακίνητων μορφών τους. 
Συμπερασματικά, η παραγωγή έργων τέχνης γύρω από το 1821 συνεχίζεται και σήμερα από 
καλλιτέχνες, υπηρετώντας τους ίδιους ή διαφορετικούς στόχους είτε αυτά είναι έργα 
δημόσιας εκφοράς (ανάθεση από δημόσιο φορέα) ή από συλλέκτες ή και ιδιώτες. Επίσης, 
αναδείχθηκε το γεγονός ότι απασχολεί τον σημερινό καλλιτέχνη η αναπαραγωγή κάποιων 
μόνο ηρωικών μορφών ή γεγονότων του Αγώνα, που διαμορφώνουν επιλεκτικά τη 
συλλογική  μνήμη. Για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό θα πρέπει να υιοθετηθεί μια 
διαφορετική οπτική, δηλαδή  να κάνουμε ένα διαφορετικό βήμα, παρά το γεγονός ότι 
υπάρχει η ιερότητα των παλαιότερων εικαστικών έργων. Τα μεγάλα εικαστικά έργα πρέπει 
να συνομιλούν με τον σημερινό άνθρωπο. Ως πρόταση κατατέθηκε η αξιοποίηση της τέχνης 
στη διδακτική της ιστορίας και της λογοτεχνίας. Επίσης, η έννοια της δια-καλλιτεχνικότητας 
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μπορεί να αναδειχθεί με την αξιοποίηση της ελληνικής παράδοσης. Η τέχνη μπορεί να 
συνδέσει τους μαθητές με τη ζωή, επειδή η τέχνη εκφράζει τη ζωή. Επομένως, στην 
προσέγγιση STEAM o μαθητής μπορεί να συνομιλήσει με την τέχνη, διευκολύνοντας τη 
μάθηση και κατανοώντας καλύτερα βασικές έννοιες άλλων γνωστικών αντικειμένων και 
επιστημών.    
 
 
Βίντεο συνεδρίας Σύνδεσμος–QR Code  

https://bit.ly/32p9Qp7 
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Γνωρίζοντας τον Νεοέλληνα Διαφωτιστή Κωνσταντίνο-
Αγαθόφρων Νικολόπουλο (1786 - 1841) και τη Δημόσια 

Ιστορική Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας μέσω της 
εκπαιδευτικής προσέγγισης STEAM 

Συντονιστής Στρογγυλής Τράπεζας: Άννα Γεωργακοπούλου 1 

Μέλη: Δρ. Ιωάννης Δεληγιάννης 2, Τρύφωνας Αθανασόπουλος 3, Ανδρέας 
Ρουμελιώτης 4 , Δρ. Δημήτριος Τσελεπής 5, Αδαμαντία Γκουρνέλου 6, 

Δημήτριος Σεμιτέκος 7 
anngeorgak2@gmail.com, deli_giannis@hotmail.com, trifonau@gmail.com, 

andreasroume@yahoo.gr, dimitrios.tselepis@daler.ch, adagourn@gmail.com, 
semitekos@gmail.com 

1Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, 
2Δρ. Κοινωνιολογία της Λογοτεχνίας, Εκπαιδευτικός Κλάδου ΠΕ02, Φιλόλογος, Διευθυντής 

Γυμνασίου Λάλα Ηλείας, 
3 Εκπαιδευτικός Κλάδου ΠΕ80, Οικονομολόγος, 

4 Εκπαιδευτικός Κλάδου ΠΕ02, Φιλολόγος, Ιστορικός, Εκπρόσωπος της Ιστορικής 
Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας, 

 5Ιατρός - Ειδικός Χειρουργός, Πρόεδρος Association des Amis de la Bibliothèque 
d’Andritsen, Εταίρος της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 

6Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, 
  7 Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας   

Περίληψη 

Στην εναρκτήρια εισήγηση, η κ. Γεωργακοπούλου αναφέρθηκε στην αφόρμηση για την διοργάνωση της 
στρογγυλής τράπεζας ως "γεγονός πολιτισμού" στην Ιστορική Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας, η οποία 
υπήρξε μήτρα της διαμόρφωσης της νεοελληνικής ταυτότητας στην μετεπαναστατική Ελλάδα. Πιο 
συγκεκριμένα Η βιβλιοθήκη μεταμορφώνεται σε ιδεολογική μήτρα βιβλίων α)που επανασυνδέουν τη 
σχέση της Νεότερης Ελλάδας με το αρχαιοελληνικό παρελθόν β) που ενσωματώνουν τις επιστημονικές 
ανακαλύψεις από την Αναγέννηση μέχρι τον 19ο αιώνα γ) που αναδεικνύουν τις κοινωνικοπολιτικές 
θεωρίες  του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. 
Εμπνευστές υλοποίησης της ιδέας αυτής, οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 
Ελλάδας κα Άννα Γεωργακοπούλου, Γερμανικής Γλώσσας  και  κα Βασιλική Καραλή , φιλόλογος, 
αξιοποίησαν τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, συμβολικοποιημένη στην 
Ιστορική  Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας. Βασικοί θεματικοί άξονες της Στρογγυλής τράπεζας υπήρξαν 
οι εξής: α) η προσωπικότητα του Νικολόπουλου Κωνσταντίνου Αγαθόφρονα, δωρητή της Βιβλιοθήκης 
της  Ανδρίτσαινας. Εξετάζεται ενδελεχώς το πώς και γιατί προσλαμβάνει ιδέες από την αρχαιοελληνική 
σκέψη και τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό στην προσπάθειά του να διατυπώσει τις πολιτικές και κοινωνικές 
απόψεις του για τη συγκρότηση των Ελλήνων σε έθνος καθώς και η διατύπωση υποθέσεων για την 
πνευματική κατάρτιση και τα ενδιαφέροντά του από τη μελέτη της Συλλογής των βιβλίων του β) ο 
ρόλος των Βιβλιοθηκών ως διαμορφωτικών παραγόντων της νεοελληνικής ταυτότητας. Συγκεκριμένα 
διερευνώνται  ο σκοπός και οι στόχοι της δωρεάς βιβλίων. η δημιουργία  βιβλιοθήκης ως θεσμού για 
την προώθηση της διδασκαλίας και μάθησης στην προεπαναστατική και μετεπαναστατική Ελλάδα και 
για  την καλλιέργεια εθνικής συνείδησης και ταυτότητας. 
 
Λέξεις κλειδιά: Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας, εθνική 
συνείδηση 
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Σκοπός και στόχοι 

Η κ. Γεωργακοπούλου προσδιόρισε ως κύριο στόχο των εργασιών του συνεδρίου, το να 
δοθεί έμφαση στη σημασία που έχει  μια δωρεά βιβλίων τον 19ο αιώνα για τους μαθητές του 
21ου αιώνα! Τίθεται  ερώτημα για τους μαθητές, πώς δηλαδή θα μπορούσαν να αποκτήσουν 
σχέση με το παρελθόν που να έχει νόημα γι’ αυτούς, θεμελιωμένη όχι σε παγιωμένες 
βεβαιότητες, αλλά σε ερευνητικά σχέδια και ερωτήματα. Μέσα από τις εργασίες του 
Συνεδρίου επιδιώκεται να αναδειχθεί πώς οι μαθητές, ως ερευνητές, είναι σε θέση να λύσουν 
ένα αυθεντικό πρόβλημα, όπως η διάσωση πρωτογενούς ιστορικού αρχειακού υλικού, η 
δυνατότητα  πρόσβασης στις πηγές και ζητήματα ψηφιακής καταλογογράφησης. Επιπλέον 
η Συλλογή των βιβλίων του Νικολόπουλου αναγνωρίζεται ως ερευνητικός πόρος στη 
μαθησιακή, ανακαλυπτική διαδικασία, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης STEAM .Τέλος 
παρέχεται η δυνατότητα  στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα να γνωρίσει τη 
συλλογή των βιβλίων του Κ. Νικολόπουλου. 
 

Κύρια σημεία συζήτησης και συμπεράσματα 

Τη συζήτηση συντόνισε η κ. Άννα Γεωργακοπούλου, η οποία , αφού ευχαρίστησε όλους τους 
φορείς που συνέδραμαν στην οργάνωση και την υλικοτεχνική προετοιμασία της 
στρογγυλής τράπεζας, έδωσε το λόγο στον πρώτο ομιλητή, Δρ. Κοινωνιολογίας τη 
Λογοτεχνίας Δεληγιάννη Ιωάννη , ο οποίος παρουσίασε μέρος της έρευνας του με τίτλο 
Δωρητές και πολιτιστικό κεφάλαιο. Από τον Κοραή στο Νικολόπουλο. Εστιάζοντας στη 
λειτουργία 4 βιβλιοθηκών στον ελλαδικό χώρο κατά την προεπαναστατική περίοδο και την 
πρώιμη μετεπαναστατική περίοδο (Κοβεντάρειος Κοζάνης, Μηλεών Πηλίου, Ανδρίτσαινας 
Ηλειας και Χιου), ο ομιλητής παρουσίασε α)τις συνθήκες  με τις οποίες πραγματοποιείται η 
δράση των δωρητών β) τη διαχείριση του πολιτιστικού κεφαλαίου από τις κοινωνικές 
δυνάμεις  που αναπτύσσονται γύρω από τις βιβλιοθήκες γ) τις συνέπειες της δράσης των 
δωρητών στην ανάπτυξη της νεοελληνικής ιδεολογίας και ταυτότητας. Προσέγγισε 
ερευνητικά τον πολιτισμικό και κοινωνικό ρόλο των βιβλιοθηκών με τα μεθοδολογικά 
εργαλεία της Συγκριτικής Θεωρίας και της Κοινωνιολογίας  Στον τομέα των 
συμπερασμάτων, επέμεινε στα εξής σημεία: 1. Οι δωρητές των βιβλιοθηκών εκφράζουν ως 
επί το πλείστον την ιδεολογική κυριαρχία και τον ανταγωνισμό του παροικιακού 
ελληνισμού στη διαχείριση του πολιτιστικού κεφαλαίου έναντι των ντόπιων παραδοσιακών 
κοινωνικών δυνάμεων. 2. Διαμέσου των βιβλιοθηκών και των δωρεών εκφράζεται η 
δυτικοστραφής -ευρωπαϊκή συνείδηση της ελληνικής διανόησης που επιθυμεί να 
διαφοροποιηθεί από τον οριενταλισμό του ελληνικού έθνους. 
Στη συνέχεια, η κ. Γεωργακοπούλου, αφού ευχαρίστησε τον πρώτο ομιλητή, έδωσε το λόγο 
στον εκπαιδευτικό (και πρόεδρο της ΕΛΜΕ ΗΛΕΙΑΣ?) Τρύφωνα Αθανασόπουλο, ο οποίος 
ανέπτυξε το θέμα του σχετικά με τα βιογραφικά στοιχεία του Κων/νου Αγαθόφρονα 
Νικολόπουλου, τις ιδεολογικές του καταβολές και τις κοινωνικοπολιτικές του τοποθετήσεις, 
όπως αυτές απορρέουν μέσα  από την ενασχόληση του με τη συλλογή βιβλίων και την 
προσήλωση του στο μορφωτικό χαρακτήρα του βιβλίου. Στην παρουσίαση του ο ομιλητής, 
με θέμα Γνωρίζοντας τον λόγιο Νεοέλληνα Διαφωτιστή Κωνσταντίνο - Αγαθόφρωνα 
Νικολόπουλο, ανέδειξε τη συμβολή του στα παρακάτω σημεία: στην αναγέννηση του 
υπόδουλου Ελληνισμού (προσλαμβάνει ιδέες από την αρχαιοελληνική σκέψη και τον 
ευρωπαϊκό διαφωτισμό στην προσπάθειά του να διατυπώσει τις πολιτικές και κοινωνικές 
απόψεις του για τη συγκρότηση των Ελλήνων σε έθνος), στην ανάδειξη του ζητήματος της 
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ελευθερίας των Ελλήνων, στην οργάνωση και πολιτιστική υποδομή του νεοελληνικού 
Κράτους. 
Στη συνέχεια, η κ. Γεωργακοπούλου, αφού ευχαρίστησε τον δεύτερο ομιλητή, έδωσε το λόγο 
στον ερευνητή ιστορικό Ανδρέα Ρουμελιώτη, του οποίου η εργασία επιτιτλίζεται Η 
δημιουργία της Βιβλιοθήκης της Ανδρίτσαινας και οι κοινωνικές της προεκτάσεις. 
Θεματικός πυρήνας της παρούσας εισήγησης υπήρξε η παρουσίαση των σημαντικότερων 
σταθμών στη δημιουργία και στην εξέλιξη της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης 
Ανδρίτσαινας, του πνευματικού ιδρύματος που ήταν απόρροια της απόφασης του 
Νικολόπουλου να δωρίσει τη συλλογή των σπάνιων βιβλίων στην ιδιαίτερη πατρίδα των 
γονιών του. Ως εκ τούτου, εκτέθηκαν τα ποικίλα προσκόμματα που παρουσιάστηκαν κατά 
τη διαδικασία υλοποίησης του εγχειρήματος με αποκορύφωμα το διαχρονικό ζήτημα της 
στέγασης των βιβλίων. Επεσήμανε τις πολυσχιδείς διαστάσεις που έλαβε σε κοινωνικό 
επίπεδο η δωρεά του Νεοέλληνα Διαφωτιστή. Πράγματι, είναι προφανής η παιδευτική 
σημασία της προσφοράς, μιας και συνδέεται άρρηκτα με το έργο των σχολικών μονάδων της 
Ανδρίτσαινας για περισσότερα από 180 χρόνια. 
Τέλος, η κ. Γεωργακοπούλου, αφού ευχαρίστησε τον τρίτο ομιλητή, έδωσε το λόγο στον  
Πρόεδρο της Ένωσης Φίλων Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας και Εταίρο της Ιστορικής και 
Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος. Η εργασία του με τίτλο «Συλλογή Νικολόπουλου και 
ελβετικός φιλελληνισμός. Μία σχέση φιλίας και προσφοράς 35 ετών», εξετάζει ακροθιγώς 
την Ιστορική Συλλογή Βιβλίων του Κ. Α. Νικολόπουλου και της Ένωσης Φίλων Βιβλιοθήκης 
Ανδρίτσαινας. Επιχειρήθηκε από τον ομιλητή η αναλυτική παρουσίαση του έργου 35 ετών 
ελβετικού φιλελληνισμού με ιδιαίτερη μνεία στον σύγχρονο μουσειακό εξοπλισμό του 
ιστορικού τμήματος της βιβλιοθήκης, στη δημιουργία εξειδικευμένου εργαστηρίου 
βιβλιοδεσίας και συντήρησης μέσα στον χώρο της βιβλιοθήκης, καθώς και στο πρόγραμμα 
της διάσωσης και της in situ συντήρησης των παλαιών βιβλίων που βρίσκονται σε κίνδυνο. 
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200 Χρόνια χαρτί: Σχεδιάζοντας ένα STEAM διδακτικό 
σενάριο με αφορμή χειρόγραφα της Ελληνικής 

Επανάστασης της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης της 
Ανδρίτσαινας 

 
Σταματία Κοτρέτσου 1, Ευανθία Κοντογούρη 2, Γεώργιος Ρέππας 3, Παρασκευή 

Θεοφανίδου 4  
1 skotretsou@sch.gr, 2 evikont@sch.gr, 3 gereppas@sch.gr, 4 theovie@sch.gr  

1 Χημικός PhD, Med Δ/ντρια, ΓΕ. Λ. Ανδρίτσαινας, 2 Μαθηματικός Med, Καθηγήτρια 
Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, 3 Μαθηματικός MSc, Καθηγητής ΓΕ. Λ. 

Ανδρίτσαινας, 4 Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών 8ου Γυμνασίου Περιστερίου 
 

Περίληψη 

Σε αυτή τη στρογγυλή τράπεζα παρουσιάστηκε η φιλοσοφία και η μεθοδολογία σχεδιασμού και 
υλοποίησης ενός STEAM διδακτικού σεναρίου, μέσω της παρουσίασης μιας διδακτικής προσέγγισης - 
ενός σεναρίου STEAM με θέμα τη μελέτη γνησιότητας παλιών χειρόγραφων, που χρησιμοποιούνται ως 
ιστορικά στοιχεία στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας. Τα εμπλεκόμενα γνωστικά 
αντικείμενα είναι η Χημεία, τα Μαθηματικά, η Ιστορία, οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και οι Τέχνες.  
Έγινε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση των βασικών σταδίων που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος 
για να υλοποιήσει ένα STEAM σενάριο με αφορμή το προτεινόμενο, διατυπώθηκαν τα βασικά 
ερωτήματα που προέκυψαν μετά από μια εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών του Γενικού Λυκείου 
της Ανδρίτσαινας στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας και τη μελέτη ιστορικών 
χειρόγραφων που σχετίζονται με την Ελληνική Επανάσταση. Έγινε περιγραφή της διαδικασίας με την 
οποία προχώρησαν οι μαθητές στην επιλογή της καλύτερης λύσης για την επίλυση του βασικού 
προβλήματος που προέκυψε. Παρουσιάστηκε η διδακτική προσέγγιση που υλοποιήθηκε και 
αξιολογήθηκε από τους μαθητές/τριες. Αυτή περιλάμβανε τέσσερις παρεμβάσεις στην τάξη διάρκειας 45 
λεπτών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας διδασκαλίας.  
Τέλος, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της διδακτικής προσέγγισης και 
κατετέθηκαν προτάσεις για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα τεκμήρια της Βιβλιοθήκης για 
σχεδιασμό μελλοντικών STEAM προγραμμάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχουν 
ισχυρές ενδείξεις ότι, μέσω αυτής της προτεινόμενης προσέγγισης, επιτεύχθηκαν όλοι οι διδακτικοί 
στόχοι και οι μαθητές/τριες συμμετέχοντας ενεργά απέκτησαν γνώση, θετική στάση απέναντι στα 
διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και δεξιότητες του 21ου αιώνα. Η συζήτηση που ακολούθησε μετά 
το πέρας της παρουσίασης έδειξε τον ουσιαστικό ρόλο που παίζουν οι Τέχνες στη STEM φιλοσοφία. 

Λέξεις κλειδιά: STEAM Εκπαίδευση, ραδιοχρονολόγηση, εκθετικές συναρτήσεις, τέχνες  

Σκοπός και στόχοι 

Ο σκοπός της στρογγυλής τράπεζας ήταν η παρουσίαση της φιλοσοφίας και της 
μεθοδολογίας σχεδιασμού και υλοποίησης ενός STEAM διδακτικού σεναρίου μέσω της 
παρουσίασης μιας διδακτικής προσέγγισης - ενός σεναρίου STEAM με θέμα τη μελέτη 
παλιών χειρόγραφων, που χρησιμοποιούνται ως ιστορικά τεκμήρια. Αυτό το σενάριο 
αποτελεί ένα αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και 
επικεντρώνεται στην επίλυση ενός επιστημονικού προβλήματος σχετικά με την 
αυθεντικότητα των παλαιών χειρόγραφων, που σχετίζονται με το μέλος της Φιλικής 
Εταιρίας, τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου. Πώς δηλαδή μπορούμε να αποδείξουμε εάν 



Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | STE(A)M educators & education 

742 

ένα χειρόγραφο είναι αυθεντικό ή όχι χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ραδιοχρονολόγησης 
με 14C.  
Οι στόχοι της στρογγυλής τράπεζας ήταν να περιγράφουν αναλυτικά τα στάδια υλοποίησης 
ενός STEAM διδακτικού σεναρίου για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να σχεδιάζουν 
αντίστοιχα επιτυχή σενάρια αξιοποιώντας τα τεκμήρια της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης 
της Ανδρίτσαινας ή άλλα τεκμήρια.  Πώς δηλαδή πρέπει να καθοδηγηθούν οι μαθητές/τριες 
να επιλέξουν την καλύτερη προτεινόμενη λύση για να επιλύσουν ένα συγκεκριμένο 
πρόβλημα έτσι ώστε να μπορούν να συνδυάσουν τις γνώσεις διαφόρων γνωστικών 
αντικειμένων. Στο συγκεκριμένο σενάριο οι μαθητές/τριες έπρεπε να συνδυάσουν γνώσεις 
για τα ραδιοϊσότοπα και τις εκθετικές συναρτήσεις για να μπορέσουν να προτείνουν λύσεις 
για το παραπάνω επιστημονικό πρόβλημα. Επίσης, πώς θα σχεδιαστούν οι διδακτικές 
παρεμβάσεις έτσι ώστε αυτοί να αναπτύξουν συνεργατικές δεξιότητες, να εκφραστούν 
καλλιτεχνικά και να συμμετάσχουν ενεργά στο σενάριο. 

Κύρια σημεία συζήτησης και συμπεράσματα:  

Παρουσιάστηκε η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης του συγκεκριμένου  STEAM 
διδακτικού σεναρίου και αναλύθηκαν τα πέντε στάδια. Η αφόρμηση που ήταν μια 
εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας, 
τα ερωτήματα που προέκυψαν μέσα από συζήτηση και η διατύπωση του προβλήματος προς 
επίλυση. Τα αρχικά ερωτήματα διαμορφώθηκαν ως εξής: Α) Ποια είναι η αξία της 
ανακάλυψης των χειρόγραφων  για τη διαμόρφωση της ιστορικής αλήθειας; Β) Ποιος ο 
ρόλος  αυτών στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης;  Γ) Aν η γνώση για την ιστορική 
αλήθεια ήταν διαφορετική κατά πόσον θα τροποποιούνταν και οι πολιτικές αποφάσεις; To 
δε επιστημονικό πρόβλημα προς επίλυση διαμορφώθηκε ως εξής: Πώς μπορούμε να 
αποδείξουμε εάν ένα χειρόγραφο είναι αυθεντικό ή όχι; 
Στη συνέχεια, έγινε περιγραφή της διαδικασίας επιλογής της καλύτερης λύσης που εδώ ήταν 
η μέθοδος της ραδιοχρονολόγησης και αναλύθηκε η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση. 
Στη συνέχεια κατατέθηκαν προτάσεις για την αξιοποίηση των τεκμηρίων της Δημόσιας 
Ιστορικής Βιβλιοθήκης στο σχεδιασμό STREAM διδακτικών σεναρίων για όλες της βαθμίδες 
της Εκπαίδευσης με θέματα σχετικά με τη συντήρηση παλιών βιβλίων, την ψηφιοποίηση 
βιβλίων και χειρόγραφων και τις τεχνικές βιβλιοδεσίας. 
Τέλος, δόθηκαν απαντήσεις στο ερώτημα «Γιατί ένα STEAM διδακτικό σενάριο;» 
αξιοποιώντας τη διεθνή βιβλιογραφία. Έτσι, παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήματα της 
STEAM εκπαίδευσης που είναι: η  εμπλοκή μεγάλου αριθμού μαθητών  (π.χ. τάξεις μικτών 
ικανοτήτων), η αυξημένη γνωστική ανάπτυξη, η βελτίωση της μακροχρόνιας μνήμης, η 
δημιουργία νέων τρόπων σκέψης, η βελτίωση της ικανότητας ανάκλησης της μνήμης και 
ιδιαίτερα το γεγονός ότι γίνεται πιο αποτελεσματικός και πιο ενδιαφέρων ο τρόπος 
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών. Παράλληλα αναφέρθηκαν και μερικά προβλήματα 
που έχουν καταγραφεί όπως ότι  ο αριθμός των εμπλεκόμενων μαθητών με STEAM σενάρια 
τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί κατά 3% καθώς αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα δύσκολα και 
απαιτητικά. Επίσης, τα περισσότερα από αυτά τα σενάρια δεν είχαν ευρεία απήχηση καθώς 
σχεδιάστηκαν για συγκεκριμένες χώρες και για συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης.  
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Χρήσιμοι σύνδεσμοι με Επιπλέον Υλικό  

https://youtu.be/aNNLpehxhW0  
https://youtu.be/maUDZzlFRa0 
https://youtu.be/QTJq6xLAP8s 
https://youtu.be/gRMCB6xZios 
https://youtu.be/TvdInA7mGTM 
https://youtu.be/ynWsv1GLR4w 
http://old-
eclass.uop.gr/modules/document/file.php/DIT105/Projects/Math_III_Proj_01.pdf 
  



Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» | STE(A)M educators & education 

744 

Θερινό Σχολείο 2021 
Μύθος-Αγώνας-Επανάσταση, 1821-2021 

 
Συντονιστής στρογγυλής τράπεζας: Αναγνωστόπουλος Ιωάννης 1 
Μέλη: Νεκτάριος Καζάνης 2, Διονυσία Ασπρογέρακα 3, Φωτεινή 

Δημακοπούλου4 
1 Eκπαιδευτικός, Απόφοιτος Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών 

του ΕΑΠ, Msc στην Δημιουργική Γραφή, Μουσικός, 2 ΠΕ83 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός –ΠΕ 
04.05 Γεωλόγος με ειδίκευση στις Περιβαλλοντικές επιστήμες, Εκπαιδευτικός, 3 ΠΕ 02-

Θεατροπαιδαγωγός, 4 Εκπαιδευτικός ΠΕ 78 - Msc στην Οργάνωση και Διοίκηση 
Εκπαίδευσης, Med Επιστήμες της Αγωγής 

 
 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαιδευτικοί και Εκπαίδευση 
STE(A)M STE(A)M educators and education», αλλά και με αφορμή την υλοποίηση του δεύτερου 
Θερινού Σχολείου, αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε τις δράσεις, το παιδαγωγικό όραμα, την 
παιδαγωγική στρατηγική, τη συμμετοχή των παιδιών και το πολιτιστικό αποτύπωμα, με αφορμή τη 
συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.  Το σκεπτικό της συγκρότησης της 
στρογγυλής τράπεζας ήταν η ενημέρωση, οι παιδαγωγικές μέθοδοι, τα εργαστήρια, οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, η δημιουργικότητα, η φαντασία και η συμμετοχή των παιδιών σε ένα μεγάλο ιστορικό 
γεγονός.  
Οι κεντρικοί άξονες που κινήθηκε η ιδέα αλλά και η δημιουργία του Θερινού Σχολείου 
επικεντρώνονται στον  Ήρωα-Αγωνιστή της ‘’διπλανής’’ πόρτας. Με αφορμή το μύθο των σπηλαίων 
και των αγωνιστών του 1821,  προσπαθήσαμε να κατανοήσουν τα παιδιά την έννοια του Αγώνα, της 
Ανεξαρτησίας, της Δημοκρατίας, της Συνεργασίας, της Ενσυναίσθησης, της Αλληλεγγύης, της 
Συμμετοχής, της Κοινωνικής προσφοράς, της Ψυχικής ισορροπίας και της Περιβαλλοντικής 
ευαισθησίας. Παράλληλα αναδείξαμε την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της Τέχνης, της 
Ψηφιακής Τεχνολογίας, της δημιουργίας και της έκφρασης έτσι όπως ορίζονται από ένα κοινό σκοπό. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Συνεργασία, Ενσυναίσθηση, Συμμετοχή, Αλληλεγγύη, Δημιουργία. 

Σκοπός και στόχοι 

Η συνάφεια, η σύνδεση και η αλληλεπίδραση των αρχαιοελληνικών  μύθων ηρώων-
ηρωίδων, με αφορμή τον μύθο του Σπηλαίου, εστιάζοντας στα διλλήματα, τις δοκιμασίες, τα 
εμπόδια και τη διαδικασία της ψυχικής και σωματικής ενηλικίωσης και ωρίμανσης, με 
γνώμονα τον αγώνα του κάθε ανθρώπου στην καθημερινότητά του.  Είτε στην περίπτωση 
του 1821 είτε σήμερα.  
Τα φυσικά συστατικά του περιβάλλοντος ως πηγή έμπνευσης, επιβίωσης  και δημιουργίας. 
Νερό, θειάφι, μπαρούτι, μπαρουτόμυλος-νερόμυλος. 
Η εικαστική προσέγγιση των εννοιών της Ελευθερίας και της Επανάστασης μέσα από 
πίνακες ζωγραφικής από την Αναγέννηση (16ος αι.) έως τον 19ο αιώνα. 

Ουμανισμός-Ανθρωπισμός-Φιλελληνισμός, έτσι όπως αναδεικνύονται οι έννοιες μέσα από 
τη Λογοτεχνία, την Ποίηση και τη Μουσική στην Ευρώπη. 
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Η κατανόηση της δύναμης της συνεργασίας, του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων με 
‘’όχημα’’ το κοινό όραμα, τη στρατηγική και τις συμμαχίες. «Φιλική Εταιρεία» το 2021. 
Την ενδυνάμωση της δημιουργικότητας και της φαντασίας των παιδιών-εφήβων, μέσα από 
προγράμματα και παιχνίδια (Βιωματικά-Ρεαλιστικά). 
Τη δυνατότητα επαφής των παιδιών με την πολιτιστική ποικιλομορφία στην τέχνη και το 
περιβάλλον. 
Την ανάπτυξη των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των παιδιών-εφήβων. 
Τη σωστή διαχείριση της ψηφιακής τεχνολογίας και την αξιοποίηση της πληροφορίας μέσα 
από τη χρήση ψηφιακών μέσων (κινητό τηλέφωνο, laptop, tablet, desk top). Εξοικείωση με 
τη διερεύνηση πληροφοριών μέσα από το διαδίκτυο.  
Την καταπολέμηση στερεοτύπων, διακρίσεων,  την αποδοχή της διαφορετικότητας και την 
ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.  
Δραστηριοποίηση στην ομαδοσυνεργατική βιωματική μάθηση-ανάπτυξη δεξιοτήτων 
συνεργασίας και επικοινωνία –λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. 
Ενεργοποίηση κριτικής αντίληψης. 
Διεπιστημονική σύνδεση γνωστικών αντικειμένων- διακύβευμα σύγχρονης εκπαίδευσης.  
Η ενεργητική (ενίοτε και ασφαλής) συμμετοχή μέσω της Δημιουργικής Γραφής.  
Ανάπτυξη ιστορικής ενσυναίσθησης. 
Καλλιέργεια της αγάπης για την Αρχαία Ελληνική Μυθολογία, τη Νεότερη ιστορία της 
Ελλάδας και της Τέχνης. 
Κριτική αντίληψη της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης. 
Ατομική- συλλογική μνήμη και αξιοποίηση της τοπικής ιστορίας. 
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Δρ Αχιλλέας Δ. Καμέας 
Ο Αχιλλέας Δ. Καμέας είναι Καθηγητής Συστημάτων Διάχυτου 
Υπολογισμού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Διατελεί 
Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών & 
Τεχνολογίας, Διευθυντής της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης 
(ΜΕΑ) και μέλος του ΔΣ του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ).  
Σε διεθνές επίπεδο, είναι μέλος του ΔΣ του ευρωπαϊκού δικτύου ALL 
DIGITAL, ενώ συμμετέχει στις ομάδες εμπειρογνωμόνων EADTU 
«Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη», ESCO «Επαγγέλματα 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών», CEN PC428 «Ψηφιακές ικανότητες 

και Επαγγελματισμός στην Πληροφορική» και ΙΤΡΕ «Επαγγελματισμός στην Πληροφορική και 
τις Επικοινωνίες στην Ευρώπη». 
Από το 2000 έχει ιδρύσει και διευθύνει την Ερευνητική Ομάδα DAISSy (Dynamic Ambient 
Intelligent Sociotechnical Systems) (http://daissy.eap.gr), μέσω της οποίας επιδιώκει την 
κοινωνικά αποδεκτή καινοτομία, προωθεί την ισότιμη συμμετοχή όλων των φύλων και 
πληθυσμιακών ομάδων και εργάζεται για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των 
ανισοτήτων που προκαλεί η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, όπως και για την αντιμετώπιση του 
κοινωνικού αποκλεισμού που προκαλεί ο αυξανόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός των 
επαγγελμάτων και της κοινωνίας γενικότερα.  
Μπορεί να επικοινωνήσει κανείς μαζί του στη διεύθυνση kameas@eap.gr.  
 
 
 
Δρ Σπυρίδων Παπαδάκης 

Ο Σπύρος Παπαδάκης (http://users.sch.gr/papadakis) εργάζεται ως 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής (ΠΕ86) και 
Οργανωτικός Συντονιστής του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα ως μέλος 
Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) διδάσκει 
Πληροφορική  και  συνεργάζεται ερευνητικά στους τομείς της 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας & Ηλεκτρονικής Μάθησης, με το Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και 

του εξωτερικού.  
Ειδικότερα έχει ερευνητικά ενδιαφέροντα στους τομείς των Αναδυόμενων και Προηγμένων 
Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, για την υποστήριξη της διά ζώσης, της  εξ αποστάσεως και μεικτής 
διδασκαλίας και μάθησης  με έμφαση σε Αναδυόμενα Μέσα, τα Συστήματα  Διαχείρισης Μάθησης, 
τον Σχεδιασμό Μάθησης (e-learning / learning design), την Εκπαίδευση Ενηλίκων με έμφαση στην 
Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
καθώς και η εκπαίδευση STE(A)M.  
Είναι συν συγγραφέας 11 βιβλίων και περισσότερων από 140 επιστημονικών άρθρων σε Διεθνή και 
Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει συνδιοργανώσει Ελληνικά και Διεθνή 
συνέδρια. Διετέλεσε Διευθυντής του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ) Πάτρας.   
 

 Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M», STE(A)M educators & education 

 
747 

Δρ Αχιλλέας Δ. Καμέας 
Ο Αχιλλέας Δ. Καμέας είναι Καθηγητής Συστημάτων Διάχυτου 
Υπολογισμού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Διατελεί 
Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών & 
Τεχνολογίας, Διευθυντής της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης 
(ΜΕΑ) και μέλος του ΔΣ του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ).  
Σε διεθνές επίπεδο, είναι μέλος του ΔΣ του ευρωπαϊκού δικτύου ALL 
DIGITAL, ενώ συμμετέχει στις ομάδες εμπειρογνωμόνων EADTU 
«Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη», ESCO «Επαγγέλματα 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών», CEN PC428 «Ψηφιακές ικανότητες 

και Επαγγελματισμός στην Πληροφορική» και ΙΤΡΕ «Επαγγελματισμός στην Πληροφορική και 
τις Επικοινωνίες στην Ευρώπη». 
Από το 2000 έχει ιδρύσει και διευθύνει την Ερευνητική Ομάδα DAISSy (Dynamic Ambient 
Intelligent Sociotechnical Systems) (http://daissy.eap.gr), μέσω της οποίας επιδιώκει την 
κοινωνικά αποδεκτή καινοτομία, προωθεί την ισότιμη συμμετοχή όλων των φύλων και 
πληθυσμιακών ομάδων και εργάζεται για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των 
ανισοτήτων που προκαλεί η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, όπως και για την αντιμετώπιση του 
κοινωνικού αποκλεισμού που προκαλεί ο αυξανόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός των 
επαγγελμάτων και της κοινωνίας γενικότερα.  
Μπορεί να επικοινωνήσει κανείς μαζί του στη διεύθυνση kameas@eap.gr.  
 
 
 
Δρ Σπυρίδων Παπαδάκης 

Ο Σπύρος Παπαδάκης (http://users.sch.gr/papadakis) εργάζεται ως 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής (ΠΕ86) και 
Οργανωτικός Συντονιστής του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα ως μέλος 
Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) διδάσκει 
Πληροφορική  και  συνεργάζεται ερευνητικά στους τομείς της 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας & Ηλεκτρονικής Μάθησης, με το Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και 

του εξωτερικού.  
Ειδικότερα έχει ερευνητικά ενδιαφέροντα στους τομείς των Αναδυόμενων και Προηγμένων 
Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, για την υποστήριξη της διά ζώσης, της  εξ αποστάσεως και μεικτής 
διδασκαλίας και μάθησης  με έμφαση σε Αναδυόμενα Μέσα, τα Συστήματα  Διαχείρισης Μάθησης, 
τον Σχεδιασμό Μάθησης (e-learning / learning design), την Εκπαίδευση Ενηλίκων με έμφαση στην 
Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
καθώς και η εκπαίδευση STE(A)M.  
Είναι συν συγγραφέας 11 βιβλίων και περισσότερων από 140 επιστημονικών άρθρων σε Διεθνή και 
Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει συνδιοργανώσει Ελληνικά και Διεθνή 
συνέδρια. Διετέλεσε Διευθυντής του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ) Πάτρας.   
 



Με την υποστήριξη:

Διοργανωτές:

  

  

  

The community for science
education in Europe

ITYE
"ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"

 Science Τechnology Engineering Mathematics




