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ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ STEM ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

Σι είναι STEM 

O όξνο STEM απνηειεί αθξσλύκην ησλ όξσλ Science, Technology, Engineering και 

Mathematics. Μία εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη θαηεύζπλζε STEM ζηόρν έρεη λα πξνάγεη κία 

νινθιεξσκέλε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο, κε ηελ εκπινθή ησλ παηδηώλ ζε 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηνπο παξέρνπλ επθαηξίεο λα αμηνπνηoύλ γλώζεηο, έλλνηεο, δηαδηθαζίεο 

θαη πξαθηηθέο από ηα γλσζηηθά πεδία ησλ Φπζηθώλ Επηζηεκώλ, ηεο Τερλνινγίαο,  ηεο 

Μεραληθήο θαη ησλ Μαζεκαηηθώλ, γηα λα αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο θαη δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ θόζκν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

Μέζα από παξαδείγκαηα θξαηώλ πνπ έρνπλ αλαπηύμεη θαη εθαξκόζεη πξνγξάκκαηα STEM 

ζηα εθπαηδεπηηθά ηνπο ζπζηήκαηα, δηαθξίλνληαη νξηζκέλεο θνηλέο αξρέο θαη ζηόρνη, όπσο νη 

πην θάησ:  

- Πξνζαλαηνιηζκόο ζηελ θαηλνηνκία 

- Αιιειεπίδξαζε θαη ζπλύπαξμε ησλ μερσξηζηώλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ STEM κε 

ζεβαζκό ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ 

- Εθαξκνγή πξαθηηθώλ θαη ελλνηώλ STEM γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

- Σρεδηαζκόο θαη εθηέιεζε δηεξεπλεηηθώλ δηαδηθαζηώλ κε επηδέμην θαη δεκηνπξγηθό 

ηξόπν 

- Έκθαζε ζηνλ ζπιινγηζκό, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηε κνληεινπνίεζε 

- Σηξαηεγηθή ρξήζε θαη αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 

- Πξνώζεζε γλώζεο γηα ηε ζπλάθεηα ηνπ ηνκέα STEM κε ηελ θνηλσλία 

- Εξκελεία πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσλία 

- Πξναγσγή ηεο ζπλεξγαζίαο. 

 

Γιαηί STEM 

Ο επιζηημονικός γραμμαηιζμός ζεσξείηαη ζήκεξα απαξαίηεην πξνζόλ γηα ηνλ πνιίηε ηνπ 

21νπ αηώλα. Η επάξθεηα ζε γλώζεηο θαη εκπεηξίεο, ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπζηθνύ 

θόζκνπ ηνλ θαζηζηά ηθαλό λα ζπκκεηέρεη ζε ζπδεηήζεηο θαη δηαιόγνπο γηα πνηθίια 

θνηλσληθννηθνλνκηθά δεηήκαηα εθθξάδνληαο ηεθκεξησκέλεο απόςεηο θαη ηδέεο θαη λα 

ιακβάλεη ζπλεηδεηνπνηεκέλεο απνθάζεηο. 

Επηπξόζζεηα, ζηε ζύγρξνλε επνρή όιεο νη πξνεγκέλεο ρώξεο έρνπλ επηθεληξώζεη ηηο 

πξνηεξαηόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο ζπζηεκάησλ ζηελ θαιιηέξγεηα θνκβηθώλ 

δεμηνηήησλ, όπσο είλαη ε δεκηνπξγηθόηεηα, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε επηθνηλσλία, ε 

ηθαλόηεηα ζρεδηαζκνύ θαη αλάιπζεο, ε πξνζπκία γηα ζπιινγηθή εξγαζία θ.ι.π. Απηέο νη 

θνκβηθέο δεμηόηεηεο βνεζνύλ ηνλ κειινληηθό πνιίηε λα αληηκεησπίδεη κε επηηπρία ηηο 

πξνθιήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ζηνλ θνηλσληθό θαη επαγγεικαηηθό ηνπ πεξίγπξν.    

Τόζν ν επηζηεκνληθόο γξακκαηηζκόο όζν θαη νη θνκβηθέο δεμηόηεηεο θαιιηεξγνύληαη κέζα 

από θαηάιιειoπο δηδαθηηθνύο ζρεδηαζκνύο, νη νπνίνη πξνζθέξνπλ ζηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο 

επθαηξίεο λα αλαδεηήζνπλ ιύζεηο ζε δηάθνξα δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, αμηνπνηώληαο 
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γλώζεηο θαη έλλνηεο θαη εθαξκόδνληαο πξαθηηθέο από ηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ 

πεδίνπ STEM. H  εκπινθή ησλ πνιηηώλ ηνπ κέιινληνο ζε δξάζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

δηδαθηηθνύ κνληέινπ STEM αλαδεηθλύεη ηηο δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζην ζρνιείν, ηελ 

θνηλσληθή δσή, ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε. Επηπξόζζεηα, 

πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα ηελ ελαζρόιεζή ηνπο κε επαγγέικαηα θαη ηνκείο πνπ 

παξνπζηάδνπλ νινέλα απμαλόκελεο αλάγθεο ζε έκςπρν δπλακηθό. 

 

Πώς θα λειηοσργήζει ηο Πρόγραμμα STEM ζηο Μακεδονίηιζζα Α’ για ηη ζτολική 

τρονιά 2020-21 

Τν Υπνπξγείν Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Νενιαίαο πξνγξακκαηίδεη ηε ζπλέρηζε 

ηεο εθαξκνγήο Πξνγξάκκαηνο STEM ζην ζρνιείν καο, ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνύ ηνπ 

Πξναηξεηηθνύ Οινήκεξνπ Σρνιείνπ (ΠΟΣ). Παξαθαινύκε λα ελεκεξσζείηε από ηε ζρεηηθή 

εγθύθιην θαη λα δειώζεηε ην ελδηαθέξνλ ζαο λα ζπκκεηέρεη ην παηδί ζαο ζην Πξόγξακκα, 

ζπκπιεξώλνληαο ην Ένησπο Δήλωζης Ενδιαθέρονηος για Φοίηηζη ζηο Πρόγραμμα 

ΣΕΜ, θαη λα ην απνζηείιεηε ππνγξακκέλν ζην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ηνπ ζρνιείνπ πξηλ 

ηηο 12 Ινπλίνπ 2020.  

 

 

 

 

 

 


