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Το S.T.E.M. στην Εκπαίδευση

 Το ενδιαφέρον για το STEM οφείλεται στις προβλέψεις για αύξηση των σχετικών

διαθέσιμων θέσεων εργασίας τα επόμενα χρόνια

 H εκπαιδευτική αξία του προγραμματισμού Η/Υ τεκμηριώνεται σε παιδαγωγικές αρχές

διατυπωμένες αρκετά νωρίτερα



S.T.E.M.

 S - Science: Η μελέτη του φυσικού κόσμου. Περιλαμβάνει τους νόμους της φύσης που
σχετίζονται με τη Φυσική, τη Βιολογία, την Χημεία, την Γεωλογία

 T - Technology: Δεν αποτελεί αντικείμενο με έναν σαφή και απόλυτο ορισμό της έννοιας
Περιλαμβάνει το σύστημα από ανθρώπους, γνώση, οργάνωση, διαδικασίες και συσκευές που
επιτρέπουν τη δημιουργία τεχνολογικών συσκευών

 E – Engineering: Αποτελεί το λιγότερο ανεπτυγμένο πεδίο του STEM σε επίπεδο
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση στη μηχανική επιτρέπει στους μαθητές να
αναπτύξουν δεξιότητες, όπως η ανάπτυξη συσκευών και η επίλυση πραγματικών προβλημάτων
με αυτές

 M - Mathematics: Η ικανότητα του ανθρώπου να εντοπίζει, να κατανοεί, να εμπλέκεται με τα
μαθηματικά, να παίρνει τεκμηριωμένες αποφάσεις για το ρόλο που έχουν στην τρέχουσα αλλά
και μετέπειτα προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή

 Τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί το Arts & Reading



Η Εκπαίδευση S.T.E.M.

 Στόχος του STEM: Η εκπαίδευση των ανθρώπων, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τις

γνώσεις τους και να κατανοούν τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος γύρω τους

 Η εκπαίδευση STEM έχει τις βάσεις της στον κονστρουκτιβισμό και τον εποικοδομισμό

 Ιδανικές μέθοδοι διδασκαλίας για την εκπαίδευση STEM

• η μέθοδος project

• η μέθοδος επίλυσης προβλήματος

• Η ανακαλυπτική μέθοδος διδασκαλίας



Εκπαιδευτική Ρομποτική

 Τις τελευταίες δεκαετίες, ο τομέας της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής καθιερώνεται όλο και

περισσότερο στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο

επίπεδο

 Ρομπότ: Αυτόματη συσκευή που εκτελεί λειτουργίες που αποδίδονταν στους ανθρώπους

 Η λέξη ρομπότ προέρχεται από την τσέχικη robota= καταναγκαστική εργασία ή

robotnik=εργαζόμενος



Εκπαιδευτικό Ρομπότ

Καθοδηγείται από ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα και από

κάποιο πρόγραμμα υπολογιστή

•δομικά μέρη (δοκοί, γρανάζια, ρόδες..)

•ηλεκτρονικά (μονάδα εγκεφάλου)

•αισθητήρες (χρώματος, φωτός, κίνησης, απόστασης..)

• κινητήρες



Οφέλη από την ενασχόληση με την Ε.Ρ.

 Ικανότητα κατασκευής μοντέλων των αντικειμένων που έχουν νόημα για τους μαθητές

 Ενδιαφέρον των μαθητών για επαγγέλματα, όπως η Πληροφορική, η Μηχανολογία, η Φυσική,

τα Μαθηματικά κ.α.

 Δεξιότητες χρήσης των Υπολογιστών και Προγραμματισμού

 Δεξιότητες μεταγνώσης και επίλυσης προβλημάτων για μαθητές

 Λογική σκέψη, ταξινόμηση και η αλληλουχία των γεγονότων

 Συνεργασία και ομαδικότητα



Αξιοποίηση της Ε.Ρ.

 Στη Φυσική, τα Μαθηματικά και τη Γεωμετρία

 Στην Πληροφορική

 Στη Μηχανική και την Τεχνολογία

 Στην Ιστορία και στη διδασκαλία γλωσσικών μαθημάτων

 Στην ανάπτυξη διαθεματικών εργασιών

 Στην ενίσχυση του συναισθηματικού και κοινωνικού τομέα

 Στη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού και ανανεωμένου μαθήματος, συμβατού με την καθημερινότητα
του μαθητή

 Διευκόλυνση των ατόμων με ειδικές ανάγκες



Τρόποι εισαγωγής της Ε.Ρ.

 Διοργάνωση θερινών κατασκηνώσεων και μαθημάτων με αντικείμενο ενασχόλησης τη Ρομποτική

 Συμμετοχή σε διαγωνισμούς Ρομποτικής

 Δημιουργία ελεύθερων εργαστηρίων με δραστηριότητες Ρομποτικής

 Διδασκαλία της Πληροφορικής και του Προγραμματισμού μέσω της χρήσης των Ρομπότ

 Ανάθεση διαθεματικών εργασιών/ πρότζεκτ με την χρήση των Ρομπότ

 Εισαγωγή διαλέξεων

 Ανάπτυξη και δημιουργία ρομποτικών εφαρμογών

 Χρήση των Ρομπότ ως εκπαιδευτικά παιχνίδια

 Υποστήριξη και ενθάρρυνση της ενασχόλησης με τη Ρομποτική στο σπίτι



Δάσκαλοι και Εκπαιδευτική Ρομποτική

 Η εισαγωγή της Ρομποτικής στις τάξεις του δημοτικού σχολείου επιφέρει αλλαγές για το

δάσκαλο σε πολλά επίπεδα

 Θεωρία της Αιτιολογημένης Δράσης: η ανθρώπινη συμπεριφορά καθορίζεται από τις

πεποιθήσεις του ατόμου, (Ajzen & Fischbein, 1980)

 Οι στάσεις και οι απόψεις των δασκάλων για την Εκπαιδευτική Ρομποτική επηρεάζουν

σημαντικά

• τις διδακτικές πρακτικές που υιοθετούν και τα μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν

• την ένταξη της Ρομποτικής στο σχολείο

 Οι στάσεις των δασκάλων αναγνωρίστηκαν ως η μοναδική κρίσιμη εσωτερική «μεταβλητή»

για την επιτυχία της ενσωμάτωσης



 Οικονομική κρίση στην Ελλάδα: ένας παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά την ένταξη

της Ε.Ρ.

 Ωστόσο, η αύξηση της ποσότητας των τεχνολογιών στην τάξη, δεν συνεπάγεται αλλαγή

των πρακτικών χρήσης της από τους δασκάλους

 Ο τύπος εκπαιδευτικού που εμφανίζεται κυρίως στα σχολεία είναι αυτός που αποφεύγει

τη χρήση της E.Ρ.

 Ωστόσο, είναι λίγες οι έρευνες που εξετάζουν τις αντιλήψεις των δασκάλων για τη χρήση

της Ε.Ρ.



Θετικές αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την Ε.Ρ.

 Αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τους μαθητές

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων: επίλυσης προβλήματος, διαχείρισης χρόνου,
κοινωνικές/επικοινωνιακές δεξιότητες, κατανόηση/εκμάθηση εννοιών STEM –
προγραμματισμού, υπολογιστικής σκέψης, αυτοεκτίμηση, αυτοέλεγχος και δημιουργική
σκέψη

 Αυξημένη συμμετοχή των μαθητών και ενίσχυση της θέλησής τους για μάθηση

 κύρος και επαγγελματική καταξίωση

 Δια βίου μάθηση



Αρνητικές αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την Ε.Ρ.

 Διαρκής επίβλεψη μαθητών

 Αύξηση ανταγωνιστικότητας

 Ρομπότ: δύσκολα μαθησιακά εργαλεία με περίπλοκο χειρισμό

 Ρομπότ= «χάσιμο χρόνου»

 Εξοικείωση με τα ρομπότ= χρονοβόρα διαδικασία

 Υπονόμευση διαπροσωπικών σχέσεων

 Διάσπαση της προσοχής των παιδιών και σταδιακή μείωση του ενδιαφέροντός τους



Αρνητικές αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την Ε.Ρ.

 Πλήθος μικρών εξαρτημάτων και κίνδυνος απωλειών

 Περιορισμός προσωπικού ρυθμού μάθησης

 Μεγαλύτερος όγκος εργασίας για το δάσκαλο

 Βίωση συναισθημάτων άγχους και απογοήτευσης

 Φόβοι για πιθανή μελλοντική αντικατάστασή των δασκάλων από τα ρομπότ

 Αποδιοργάνωση της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος



Αυτόνομα-ανθρωποειδή ρομπότ

Η δημιουργία του στοχεύει στο να «συνδεθεί κοινωνικά» με τους μαθητές

 Για τους εκπαιδευτικούς αποτελούν χρήσιμα εργαλεία, ενώ οι μαθητές τα αντιμετωπίζουν είτε

ως «φίλους» τους, είτε ως μια «μορφή εξουσίας»

 H εισαγωγή τους επέφερε μείωση του άγχους των εκπαιδευτικών

 Αντιμετώπισή τους ως μηχανές παρά ως «κοινωνικές οντότητες»

 Η «προσωπικότητα» του ρομπότ επηρεάζει τη δεκτικότητα των εκπαιδευτικών ως προς αυτό

 Ανησυχία για παραβίαση ιδιωτικότητας, (δεξιοτήτες απομνημόνευσης και ηχογράφησης των

δεδομένων)



Αξιοσημείωτα ευρήματα ερευνών

 Οι δάσκαλοι με θετικές στάσεις τείνουν να ενσωματώνουν τη Ρομποτική στις τάξεις τους, ενώ

δάσκαλοι με αρνητικές να την αποφεύγουν

 Η ενασχόληση των προπτυχιακών εκπαιδευτικών με εκπαιδευτικά εργαλεία Ρομποτικής,

επηρέασαν την εμπλοκή τους στο STEM

 Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν τη Ρομποτική, είναι πολύ θετικοί ως προς τη συμμετοχή

τους σε επιμορφωτικές δράσεις και αποζητούν την συνεχή επιμόρφωση

 Οι γυναίκες αξιοποιούν την Ε.Ρ. λιγότερο από τους άντρες στην τάξη και αισθάνονται μειωμένη

αυτοπεποίθηση απέναντι στην ενσωμάτωσή της

 Η αυτοπεποίθηση του εκπαιδευτικού ως προς τη χρήση της ρομποτικής ενισχύεται, κυρίως,

μέσω της χρήσης της



Αξιοσημείωτα ευρήματα ερευνών

 Οι εκπαιδευτικοί με μια μέση εμπειρία χρησιμοποιούν περισσότερο τη ρομποτική
τεχνολογία, ενώ οι νεότεροι αλλά και οι πολύ μεγαλύτεροι τις αποφεύγουν

 Οι εκπαιδευτικοί που θεωρούσαν τη Ρομποτική χρήσιμη από πριν, θέλησαν να την
εφαρμόσουν

 Δάσκαλοι με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον σχετικά με την
Ε.Ρ

 Πολλοί εκπαιδευτικοί αισθάνονται ανασφαλείς, καθώς πιστεύουν ότι οι μαθητές φέρουν
περισσότερες τεχνολογικές γνώσεις

 Αντικρουόμενα αποτελέσματα ως προς την κατάλληλη ηλικία έναρξης ενασχόλησης:

• κατάλληλη για παιδιά Δ’ ή Ε’ τάξης και πάνω

• αποτελεσματική η ένταξη από τις μικρές τάξεις



Η στήριξη που χρειάζονται οι Εκπαιδευτικοί της   
Πρωτοβάθμιας στη χρήση της Ε.Ρ.

 Εξειδικευμένος βοηθός για το τεχνολογικό μέρος

 Ύπαρξη υποστηρικτικών οδηγών διδασκαλίας και αντίστοιχη «διδακτέα ύλη»

 Συνεχόμενη κατάρτιση

 Υποστηρικτικό υλικό και κατάλληλα τεχνολογικά μέσα

 Ύπαρξη διαθέσιμων λογισμικών πακέτων

 Εξασφάλιση «χώρου» και εμπιστοσύνης από τη διοίκηση



Περαιτέρω εμπόδια κατά την εφαρμογή της Ε.Ρ.

Η κοινωνία και οι συνθήκες εκπαίδευσης φέρουν μερίδιο ευθύνης στη στάση που θα υιοθετήσει ο
δάσκαλος απέναντι στην Ε.Ρ. αλλά και σε άλλες καινοτομίες

 η Ρομποτική είναι δύσκολη, μεροληπτική (μόνο για τα αγόρια) και δεν απευθύνεται σε όλους τους
μαθητές

 έλλειψη εξοπλισμού

 Μειωμένη ύπαρξη οικονομικών πόρων

 Μειωμένη διάθεση πρωτοβουλίας

 πίεση εκπαιδευτικών για συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα με συχνή επιβολή τεστ και
διαγωνισμάτων



Συμπεράσματα

 Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας αναγνωρίζουν την Ε.Ρ. ως μαθησιακό εργαλείο, αλλά 

διστάζουν να την αξιοποιήσουν 

 Ανάγκη διάθεσης πειραματισμού από τον εκπαιδευτικό

 Απαραίτητη η αλλαγή των ΑΠ με στόχο την παροχή χώρου για την ένταξη καινοτομιών

 Συνεργασία των βασικών συντελεστών

 Περαιτέρω διερεύνηση των στάσεων όλων των ενδιαφερομένων



Σας ευχαριστώ για την 

προσοχή σας!!!
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