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ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Ο όρος STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics) 

χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους στην 

εκπαίδευση. 

 Από ένα απλό ακρωνύμιο αναφερόμενο στις 

τέσσερις διαφορετικές γνωστικές περιοχές, 

σε ένα τρόπο ο οποίος υποδεικνύει πως 

αυτές οι γνωστικές περιοχές έχουν κοινούς 

στόχους, μεθοδολογίες και προβλήματα (π.χ. 

η μείωση των μαθητών που ασχολούνται με 

θέματα και επαγγέλματα STEM ). 

 Πρόσφατα ο όρος STEM έχει διευρυνθεί για 

να περιλάβει το Α , που αντιπροσωπεύει τις 

τέχνες (ζωγραφική, θέατρο) ως ένα τρόπο 

που να τονίζει τη σπουδαιότητα της 

δημιουργικότητας στην εκπαίδευση STEM, ή 

ακόμα με το Α να αναφέρεται στη λέξη «όλα» 

(All),τονίζοντας τη σημασία της σύνδεσης 

των STEM με άλλες γνωστικές περιοχές.



ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 Για να μπορέσουν οι μαθητές να 

αντιληφθούν το ενδιαφέρον των STEM

(γνωστικών περιοχών και επαγγελμάτων)και 

ακόμα κυριότερα να κατανοήσουν τόσο οι 

μαθητές όσο και η κοινωνία γενικότερα τον 

βασικό ρόλο που μπορούν να 

διαδραματίσουν τα  STEM στη βελτίωση της 

ζωής μας και την αναγκαιότητα τους για το 

μέλλον, χρειαζόμαστε τα STEM να 

διδάσκονται σε ενιαίο πλαίσιο (integrated 

way).  

 Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι γνωστικές 

περιοχές του STEM συνεχίζουν να 

διδάσκονται απομονωμένα. Υπάρχουν οι 

Φυσικές Επιστήμες (S), η Τεχνολογία (T), η 

Μηχανική (E) και τα Μαθηματικά (M). Ακόμα 

και το μάθημα των Φυσικών Επιστημών δεν 

είναι ενιαίο : υπάρχει η Φυσική, η Χημεία, η 

Βιολογία. 



ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ PROJECT ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Να εντοπίσει και συμπληρώσει 
την έλλειψη ενιαίου Πλαισίου για 
κοινή διδασκαλία Θετικών 
Επιστημών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Na ενθαρρύνει εκπαιδευτικούς να 
ερευνησουν και να υιοθετήσουν 
δραστηριότητες που αναγκάζουν 
τους μαθητές να σκεφτούν έξω 
απο τα καθορισμένα όρια των 
βιβλίων

Σύνδεση Θετικών Επιστημών με 
αντίστοιχα επαγγέλματα

Η προσέλκυση μαθητών σε
σπουδές Θετικών Επιστημών σε 
ανώτερο επίπεδο



ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ STE(A)M IT

 Χρειαζόμαστε όλα τα συστατικά του S να 

συνεργάζονται. Όλα τα γράμματα στο STEM 

να συνεργάζονται. Και ακόμη καλύτερα όλα 

τα μαθήματα να συνεργάζονται STE(A)M. 

Χρειάζεται να ορίσουμε όρια στο να 

διδάξουμε τις διαφορετικές γνωστικές 

περιοχές σε ένα ενιαίο πλαίσιο συνδεδεμένο 

πραγματικά ζητήματα καθημερινότητας. 

 We need “to steam education”. 

 Εάν καταφέρουμε να εφαρμόσουμε το 

πλαίσιο “STE(A)M IT”, μπορούμε να 

διαβεβαιώσουμε πως οι μελλοντικοί πολίτες 

θα είναι έτοιμοι διαχειριστούν οποιαδήποτε 

προβλήματα στην καθημερινότητα τους με 

ένα συλλογικό, κριτικό και ικανοποιητικό 

τρόπο. 

 Για να το επιτύχει αυτό, το STE(A)M IT project 

στοχεύει να (1) δημιουργήσει και εφαρμόσει 

ένα εννοιολογικό πλαίσιο αναφοράς για 

ενοποιημένη εκπαίδευση STE(A)M, (2) 

αναπτύξει ένα αρχείο για δασκάλους 

δημοτικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς, 

βασισμένο σε αυτό το πλαίσιο με ειδική 

στόχευση στο περιεχόμενο of STEM 

teaching, ειδικά μέσα από τη συνεργασία 

βιομηχανιών-εκπαίδευσης, και (3) περαιτέρω 

να διαβεβαιώσει το περιεχόμενο της 

ενοποίηση των STEM teaching 

εγκαθιδρύοντας ένα δίκτυο από συμβούλους 

καθοδήγησης και σύμβουλους καριέρας στα 

σχολεία προωθώντας την προσέλκυση των 

STEM jobs στις τάξεις τους. 

http://steamit.eun.org/


ΓΙΑ ΤΟ STE(A)M IT 

 To STE(A)M IT project ξεκίνησε το 2019 και θα 
τελειώσει το 2022. Χρηματοδοτείται από το
Erasmus+.

 Coordinator: European 
Schoolnet, http://europeanschoolnet.org
(Βελγιο)

 Συμμετέχουν:

• Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca, Italy

• Italian University Line, Italy

• Ministry Of Science And Education Of The 
Republic Of Croatia, Croatia

• Ministério da Educação – Direção-Geral da 
Educação (DGE), Portugal

• University Of Cyprus, Cyprus

 Ιστοσελίδα STEAMIT (LS STE(A)M IT)

 http://steamit.eun.org/

 Και στη σελίδα του Scientix

 http://www.scientix.eu/web/guest/projects/
project-detail?articleId=884972

http://europeanschoolnet.org/
http://www.indire.it/en/
http://www.iuline.it/
https://mzo.gov.hr/en
https://www.dge.mec.pt/
https://www.ucy.ac.cy/en/
http://steamit.eun.org/
http://www.scientix.eu/web/guest/projects/project-detail?articleId=884972


ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ STE(A)M IT

Η ΛΟΓΙΚΗ, Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Η ΚΥΡΙΑ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

 Το project απευθύνεται σε δασκάλους, μαθητές, policy makers

(υπεύθυνους σχεδιασμού και εφαρμογής εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων), σύμβουλους επαγγελματικού προσανατολισμού και 

εκπροσώπους βιομηχανιών και εταιρειών

 Κάθε τομέας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξηγεί και συμπεριλαμβάνει:

o Διαθεματική διδασκαλία

o Σύνδεση θετικών επιστημών με αντίστοιχα επαγγέλματα

o Διευκόλυνση πρακτικών και ομαδικών δραστηριοτήτων



THE TEMPLATE HAS SIMILARITIES AND DIFFERENCES WITH ORDINARY LS TEMPLATES

Ομοιότητες

 Σκοποί

 Μαθήματα 

 Υλικά και δραστηριότητες που 

χρησιμοποιήθηκαν

Διαφορές

 Σύνδεση με επαγγέλματα

 Εντυπώσεις και γνώμη μαθητών

 Learning products (αποτελέσματα 

δραστηριοτήτων πέρα από το τεστ 

αξιολόγησης)

 Αριθμός και επιλογή μαθημάτων 

 Τομέας παραπομπής για τα 

συμπληρωματικά υλικά(Annex)





ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΡΟΛΟΙ ΕΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

MENTOR



ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 Ενώ οι δάσκαλοι έχουν την ευελιξία να επιλέξουν τα θέματα και δραστηριότητες του διδακτικού 

σεναρίου...

 …θέλουμε να λήφθούν υπόψιν όλα τα παραπάνω. 

 Keep in mind that the structure is not subject to change:

o Table of contents

o Introduction

o Activities section and order

o Lesson plan table

o Annex



WHY NOT SUBJECT TO CHANGE?

The project team behind STE(A)M IT ->

 Analysed academic and grey literature of relevant papers and publications

 Proceeded to an extensive and detailed SWOT analysis

 Designed the Learning Scenario having in mind 3 stakeholders:

o Teachers

o Industry

o Ministries of Education



THE LEARNING PRODUCTS (ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)



Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 Ειδικός τομέας στο σενάριο διδασκαλίας (Master Learning Scenario) για τα προϊόντα της όπου 

μπορεί να γίνει μια λίστα από τις εργασίες που θα κάνουν οι μαθητές. 

 Αυτό είναι απαραίτητο για :

 Αξιολόγηση της κάθε δραστηριότητας και της προόδου των μαθητών

 Ενημέρωση της προόδου των μαθητών κατά τη διάρκεια της φάσης της ανατροφοδότησης του LS



ONLINE TOOLS AND TEACHING AIDS TO CONSIDER FOR THE LEARNING PRODUCTS

 Kahoot

 Padlet

 Mentimeter

 QR codes

 Mindmaps (eDraw)

 Quizlet

 GimKit

 Tricider

 Google Forms

 Google spreadsheets

 Maps

 EU Survey

Source: Gadgets Portal YouTube channel

https://kahoot.com/
https://padlet.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.edrawsoft.com/
https://quizlet.com/
https://www.gimkit.com/
https://www.tricider.com/
https://ec.europa.eu/eusurvey/


…BUT CONSIDER

WHILE ALL THE ONLINE, 
INTERACTIVE TOOLS ARE A GREAT 

TEACHING AID THAT WILL HELP YOU 
ENGAGE YOUR STUDENTS WE 

EXPECT:

QUALITY AND MEANINGFUL 
ACTIVITIES AND ANNEXED 

MATERIALS

ACCURATELY CITED RESOURCES 
WHEN YOUR STUDENTS PROCEED IN 

INCLUDING FINDINGS

SUFFICIENTLY EXPLAINED, CLEARLY 
DEFINED EXPLANATIONS



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

ANNEX 1



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 Στο παράρτημα έχουν περιληφθεί παραδείγματα από μεθοδολογίες που μπορούν να 

εφαρμοστούν και να υποστηρίξουν την διεπιστημονική/διαθεματική διδασκαλία και μάθηση STEM 

 Ανάλογα με τα μαθήματα που θα περιλάβετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από 

μια. 

(π.χ. αν θα περιλάβετε ένα μάθημα μαθηματικών και ένα τέχνης ή ξένης γλώσσας μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε διαθεματική μέθοδο και μέθοδο CLIL)



PEDAGOGIES  

INQUIRY-BASED 
LEARNING

(ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

PROBLEM / 
PROJECT / 

CHALLENGE-
BASED LEARNING

DESIGN 
THINKING (DT)

BLENDED 
LEARNING AND 

FLIPPED 
CLASSROOM

CONTENT AND 
LANGUAGE 
INTEGRATED 

LEARNING (CLIL)



INQUIRY-BASED SCIENCE EDUCATION (IBSE)

 Curiosity (John Dewey)

 Teacher: facilitator and instructor

 Creativity, problem-solving, critical and

analytical thinking; science and data-

literacy

 Interest in Science, motivation for STEM 

careers, long-term, inclusion

 Challenges: 

 Little teacher support

 Standard assessment

1. Ask a question

2. Develop a hypothesis

3. Plan how to test this hypothesis

4. Collect data

5. Analyse the results

6. Share it with peers



PROBLEM, PROJECT AND CHALLENGE-BASED LEARNING

 Problem-based learning aims to make students good problem-solvers in the real 

world: for instance, to put knowledge from multiple disciplines into use, and be able to 

work with others productively

 Project-based learning also involves collaborative learning and finding a solution to a 

problem

 With challenge-based learning (CBL) students are again asked to develop a solution 

to a problem. However, they are only provided with a “big idea”, a societal problem 

that they need to address with a challenge of their choosing (e.g. disinterest in 

mathematics, low upturn in elections). While the use of technology can be considered 

optional in other trends, technology needs to be incorporated in every step in CBL



YOUR EXAMPLES!

Which one of those methodologies have you implemented in 
class?

Could you provide an example of an activity?



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ 

ΣΕΝΑΡΙΟΥ (ILS)

«ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗ ΓΗ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΑΙ;»



ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ LS

 Ενότητα: Το ηλιακό σύστημα και η Γη

 Θέμα : Πού θα μπορούσαν να

ζήσουν οι άνθρωποι σε περίπτωση

που οι συνθήκες στη Γη δεν είναι

ιδανικές για να κατοικείται;

 (Η παρουσίαση θα γίνει από την

ιστοσελίδα STE (A) M IT)

Source: collegexpress



Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

 Η ομάδα μας αποτελείται από τρια μέλη, 

τρεις δασκάλες (μάχιμες):

1. Ζωή Κοφινά Μιχαήλ (ΙΣΤ΄Δημοτικό Λεμεσού)

2. Σκευή Σοφοκλέους (Α΄Δημοτικό Λεμεσού)

3. Φλώρια Βαλανίδου (Δ΄Δημοτικό Λεμεσού)

 Από τρια διαφορετικά σχολεία, εντούτοις η 

συνεργασία ήταν άψογη με εξαιρετικό 

αποτέλεσμα. 

 Ο λόγος της υπαρξης τριμελής ομάδας ήταν 

προϋπόθεση του προγράμματος, τόσο στη 

δημοτική όσο και στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση έτσι ώστε το κάθε μέλος να 

αναλάβει τη διδασκαλία μιας γνωστικής 

περιοχής του θέματος (π.χ. Η Σκεύη ανέλαβε 

τη διδασκαλία του μαθήματος των 

Μαθηματικών του σεναρίου μας και της 

Τεχνολογίας, η Φλώρια της Γλώσσας και εγώ 

των Φυσικών Επιστημών).



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

 Ένα μαθησιακό σενάριο που εξυπηρετεί τη 
φιλοσοφία και τα εργαλεία της εκπαίδευσης 
STEAM (π.χ. Inquiry based learning, the 4th Cs, 
collaboration (συνεργασία), creativity 
(δημιουργικότητα), critical thinking (κριτική 
σκέψη) και communication (επικοινωνία).

 Ενδιαφέρον για τους μαθητές

 ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: «Το ηλιακό σύστημα και η Γη: 
Που θα μπορούσαν οι άνθρωποι να ζήσουν 
εκτός από τον πλανήτη Γη;»

 Για να εξυπηρετήσουμε το σενάριο, ερευνήσαμε 
τα εξής σημεία:

1. Ποιες είναι οι τωρινές συνθήκες στη Γη που την 
καθιστούν κατοικήσιμη;

2. Που αλλού θα μπορούσαν να ζήσουν οι 
άνθρωποι σε περίπτωση που οι συνθήκες 
διαβίωσης στη Γη γίνουν λιγότερο φιλικές; 

 Για να πετύχουμε τους στόχους μας επιλέξαμε 
διαφορετικά εφαρμογίδια, μαθηματικά και 
επιστημονικά δεδομένα και σειροθετήσαμε/ 
επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τέσσερις 
διαφορετικές γνωστικές περιοχές (Φυσικές 
Επιστήμες, Τεχνολογία/Μηχανική, Μαθηματικά, 
Γλώσσα)







ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΜΕ STEM CAREER PATHS

 Οι μαθητές γνωρίζουν/χρησιμοποιούν 
συγκεκριμμένες δεξιότητες που απαιτούν τα σχετικά με 
STEM επαγγελματα όπως δεξιότητες κριτικής σκέψης 
που αφορούν ανάλυση, ερμηνεία, αξιολόγηση και 
φαντασία.

 Καλούνται να χρησιμοποιήσουν βασικές νοητικές 
δεξιότητες και διαδικασίες που απαιτούν τα σχετικά με 
STEM επαγγελματα όπως η μοντελοποίηση, μια 
διαδικασία που απαιτείται από επαγγέλματα stem 
όπως η μηχανική. 

 Η μέθοδος της διερώτησης που έχει εφαρμοστεί σε 
αυτό το μαθησιακό σενάριο εμπλέκει τους μαθητές 
στον επιστημονικό τρόπο σκέψης έτσι ώστε να 
αποφασίσουν πως να χειριστούν ενα 
πραγματικό/καθημερινό πρόβλημα.  Ειδικότερα οι 
μαθητές μαθαίνουν πως να επισημάνουν ένα 
πρόβλημα, να διατυπώσουν διερευνήσιμα 
ερωτήματα, υποθέσεις, να αναλύσουν διαφορετικά 
είδη δεδομένων, να βρουν απαντήσεις μέσα από 
πηγές και εργαλεία αγνωστα σε αυτούς, να 
καταληξουν σε συμπεράσματα. 

 Αυτές είναι οι διαδικασίες και οι δεξιότητες που 
θεωρούμε απαραίτητες να έχουν οι μαθητές έτσι ώστε 
να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και 
τα καθημερινά πρόβλήματα που θα μπορούσαν να 
επηρρεάσουν τους ανθρώπους στο μέλλον.





ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

 Η εφαρμογή έγινε από τις 24 Σεπτεμβρίου 

2020 μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2020, σε Ε’ τάξη 

(Ε’ 1), ΙΣΤ΄Δημοτικό Λεμεσού. ( Εφαρμογές 

του σεναρίου έγιναν επίσης από την Σκεύη 

και Φλώρια στις τάξεις τους (Στ΄τάξεις)). 

 Ακολουθήθηκε η σειρά όπως καταγράφηκε 

στο Μαθησιακό Σενάριο, με τη παράλειψη 

κάποιων αποσπασμάτων ή τμημάτων λόγω 

προσαρμογής στις ανάγκες/ιδιαιτερότητες 

της τάξης, λόγω προβλημάτων τεχνολογίας 

(ίντερνετ, τάμπλετ), λόγω μέτρων για 

προφύλαξη από τον κορωνοϊο (κάποιες 

δραστηριότητες διαφοροποιήθηκαν έτσι 

ώστε οι μαθητές να δουλεύουν ατομικά και 

όχι σε ομάδες)



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

 Το Μαθησιακό Σενάριο κατάφερε να 

προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητων, 

ιδιαίτερα με τη μέθοδο της διερώτησης από 

το πρώτο μάθημα. Επιπλέον το ίδιο το 

σενάριο (θέμα,τίτλος,περιεχόμενο) ήταν 

ενδιαφέρον και αποτέλεσε πρόκληση για 

τους μαθητές. Τέλος, η ενασχόληση των 

μαθητών σε μια ποικιλία ενδιαφερουσων 

δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων και της 

δραστηριότητας γραπτού λόγου στο τέλος 

του μαθησιακού σεναρίου έτσι ώστε 

μπορούσαν να δράσουν στο σενάριο ως 

ειδικοί, βοήθησε πολύ τη μαθησιακή 

διαδικασία.





ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΑΛΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (ΧΩΡΑΣ)

 Στα πλαίσια της συμμετοχής στο STE(A)M IT, 
οι συμμετέχοντες  (4 σενάρια δημοτικής 
εκπαίδευσης και 7 δευτεροβάθμιας), εκτός 
από την ανάπτυξη και εφαρμογή του δικού 
τους σεναρίου, έπρεπε να εφαρμόσουν και 
το σενάριο μιας από τις άλλες ομάδες και να 
δώσουν ανατροφοδότηση στην ομάδα 
αυτή. 

 Λόγω κορονοϊου και της καθυστέρησης που 
προκαλείται λόγω των μέτρων που 
λαμβάνονται (κλείσιμο σχολείων), σε αυτό το 
το στάδιο είμαστε κάποιες από τις ομάδες 
τώρα. Η ομάδα μας έχει αναλάβει την 
εφαρμογή της Κροατίας με τίτλο “Together 
we can make the difference”. 

 Η εφαρμογή είναι προς το τέλος και σιγουρα 
τώρα θα είχε τελειώσει, αν δεν γινόταν το 
κλείσιμο των σχολείων στη Λεμεσό. 



ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΜΟΟCS & CAPACITY 

BUILDING PROGRAM)



ΠΡΟΣΦΟΡΑ MOOCS (MASSIVE ONLINE COURSES)



CAPACITY BUILDING PROGRAM FOR TEACHERS

https://www.europeanschoolnetacademy.eu/

https://www.europeanschoolnetacademy.eu/


CAPACITY BUILDING PROGRAM FOR TEACHERS



MODULES

26 Oct. 2020

Module 1: Introduction to integrated 
STE(Α)M teaching & relevant 
pedagogies

2 Nov. 2020

Module 2: STEM subjects and how 
STEM careers are contextualized 
at school

9 Nov. 2020

Module 3: Examples of Integrated 
STEM teaching and Learning 
Scenarios

16 Nov. 2020

Module 4: Create your learning 
scenario and peer-assessment







ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

-ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 2021 STEM DISCOVERY CAMPAIGN



ΚΥΡΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ → HTTP://STEAMIT.EUN.ORG/

http://steamit.eun.org/teachers-community/leading-teachers/

http://steamit.eun.org/
http://steamit.eun.org/teachers-community/leading-teachers/


ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

 Raise awareness on the skills 

needed in the STEM careers

 Career sheets depicting STEM job 

profiles and real-life examples

 Target group

 Teachers and career advisers

 (students)



ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ



ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ STE(A)M IT

Repository of STEM Jobs Profile: http://steamit.eun.org/category/stem-careers/

http://steamit.eun.org/category/stem-careers/


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ STE(A)MIT & 

2021 STEM DISCOVERY CAMPAIGN

http://www.scientix.eu/events/campaigns/sdc21

http://steamit.eun.org/steam-it-competitions-2021-promo-tools/
http://steamit.eun.org/steam-it-competitions-2021-promo-tools/
http://www.scientix.eu/events/campaigns/sdc21


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ



ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Ολα τα αποτελέσματα του project είναι διαθέσιμα από την 
ιστοσελίδα→ http://steamit.eun.org/category/publications/

http://steamit.eun.org/category/publications/


#STEAMIT_project


