ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
Ιούλιος

Περιεχόμενα

Α ο οίηση ευθυνών
Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υ οστήριξη της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής Αυτή η
δημοσίευση αντικατο τρίζει τις α όψεις μόνο του συγγραφέα και η Ε ιτρο ή δεν μ ορεί
να θεωρηθεί υ εύθυνη για ο οιαδή οτε χρήση των ληροφοριών ου εριέχονται σε
αυτήν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το έγγραφο ου αρουσιάζεται εδώ εριέχει μια σειρά εισηγήσεων ρος ενδιαφερόμενους
με στόχο την ροώθηση των ε ιστημονικών τεχνολογικών ε αγγελμάτων

Οι εισηγήσεις έχουν καθοριστεί με βάση τα α οτελέσματα των αραδοτέων του έργου αλλά
και διεθνή άρθρα ου έχουν αραχθεί κατά τη διάρκεια του έργου
Παραδοτέο

Νοέμβριος

Αυτό το έγγραφο

ροσφέρει ένα θεωρητικό

διδακτικό
λαίσιο και δραστηριότητες
ου βασίζονται σε μια
εριεκτική
αιδαγωγική ου χρησιμο οιεί μεθοδολογίες ό ως ε ιστημονική έρευνα μηχανική
και σχεδιασμό συνεργατική εργασία και ρομ οτική εστιασμένα στο εριεχόμενο
με στόχο την
ροσεγγίσεων
Παραδοτέο

ροώθηση της χρήσης ολοκληρωμένων διδακτικών

στα ρώτα χρόνια της σχολικής εκ αίδευσης
ετών
Νοέμβριος
Καλές ρακτικές Αυτό το έγγραφο εριέχει μια

λίστα καλών ρακτικών ου ανα τύχθηκαν στην Ευρώ η οι ο οίες ε ιδιώκουν την
ροώθηση ε ιστημονικών και τεχνολογικών ε αγγελμάτων δίνοντας ιδιαίτερη
ροσοχή στην ε ιστήμη την τεχνολογία τη μηχανική τα μαθηματικά
τη
συμμετοχή και των δύο φύλων και τη χρήση της ρομ οτικής και του
ρογραμματισμού για αγόρια και κορίτσια ροσχολικής και ρώτων τάξεων του
δημοτικού
Ανάλυση Κοινωνικού Αντίκτυ ου Βασική αναφορά και α οτελέσματα Νοέμβριος
Ιανουάριος
Αυτή η έκθεση στοχεύει στην ανάλυση του αντίκτυ ου του
έργου
στις στάσεις τη συμ εριφορά και τις αντιλήψεις της εκ αιδευτικής
κοινότητας σχετικά με την εκ αίδευση
και τη ρομ οτική α ό τα ρώτα χρόνια
της σχολικής εκ αίδευσης
Παραδοτέο
Α ρίλιος
Αυτό το νευματικό ροϊόν είναι το α οτέλεσμα
της αναθεώρησης ρακτικών ου α οσκο ούν στην ροώθηση ε ιστημονικών
ε αγγελμάτων α ό τα ρώτα χρόνια της σχολικής εκ αίδευσης στην Ευρώ η μέσα
α ό την ανάλυση δημοσιευμένων άρθρων και έργων ου χρηματοδοτήθηκαν α ό την
Ευρω αϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια και τη σχέση του με το θεωρητικό λαίσιο
του έργου
Ο ρόλος εκ αιδευτικών ροσχολικής ηλικίας στην καθιέρωση κοινής δράσης στην
έρευνα των αιδιών σε λαίσιο
Δεκέμβριος
Σε αυτήν τη μελέτη η Κοινή
Θεωρία Δράσης χρησιμο οιείται για την ανάλυση του εκ αιδευτικού αιχνιδιού ου
λαμβάνει χώρα μεταξύ εκ αιδευτικών και αιδιών κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων
ου βασίζονται σε έρευνα με ή χωρίς τη χρήση ρομ ότ κατά τη διάρκεια
ρογραμματισμού
Ρομ οτική και Εκ αίδευση
Πλαίσιο
Α ρίλιος

στα ρώτα σχολικά χρόνια Δραστηριότητες και
Αυτό το άρθρο αρουσιάζει τα α οτελέσματα του

έργου
Το διδακτικό λαίσιο ου υ οστηρίζει το εκ αιδευτικό υλικό και τα
ροκαταρκτικά α οτελέσματα ου ε ιτεύχθηκαν μετά την υλο οίηση ορισμένων
α ό τις δραστηριότητες ου σχεδιάστηκαν α ό το έργο

Υλο οίηση ολοκληρωμένης δραστηριότητας
σε νη ιαγωγεία Ιούλιος
Αυτή η μελέτη δείχνει τα αρχικά α οτελέσματα ου ελήφθησαν στην Ισ ανία μετά
την υλο οίηση μιας δραστηριότητας
ρώιμης εκ αίδευσης

ου σχεδιάστηκε α ό το έργο για τάξεις της

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αυξανόμενη μελέτη νέων τρό ων ροσέγγισης εκ αίδευσης της ε ιστήμης ροσ αθεί να
αντιμετω ίσει ένα ρόβλημα ου χρόνια ανησυχεί την εκ αιδευτική κοινότητα και τους
δημόσιους φορείς την έλλειψη ε ιστημονικών τεχνολογικών ε αγγελμάτων Ένα ρόβλημα
ου δεν είναι ορατό μόνο λόγω της εριορισμένης ε ιλογής ε αγγελματικής σταδιοδρομίας
σε αυτούς τους κλάδους αλλά ου είναι ροφανές όταν ρόκειται για την αρουσία γυναικών
σε συγκεκριμένους τομείς ό ως η ληροφορική η μηχανική και η φυσική αλλά και λόγω
έλλειψης βασικών γνώσεων και ενδιαφέροντος ου εμ οδίζουν την κατάλληλη ε ιστημονική
κατάρτιση για ενεργή και υ εύθυνη συμμετοχή στην κοινωνία

Η Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή έχοντας ε ίγνωση αυτής της κατάστασης τονίζει την ανάγκη να
ροωθηθεί μια ιο ελκυστική ε ιστημονική εκ αίδευση
και να ξε εραστεί η
έλλειψη οράματος με την ο οία αντιμετω ίστηκε η ε ιστήμη και ό ου βασίστηκε η
διδασκαλία της Ακολουθώντας αυτές τις ροϋ οθέσεις η έρευνα ε ισημαίνει την
καταλληλότητα της χρήσης διδακτικών ροσεγγίσεων
στις ο οίες η ε ιστήμη η
τεχνολογία η μηχανική και τα μαθηματικά ενσωματώνονται ως συνεκτική οντότητα
Μια διδακτική ροσέγγιση ου ροσφέρει ένα λαίσιο ου ε ιτρέ ει τη σύνδεση
ε ιστημονικών εννοιών με ραγματικές καταστάσεις και ου εριλαμβάνει ρακτικές
δραστηριότητες στρατηγικές ε ωφελείς για όλους τους μαθητές ειδικά για κορίτσια ου έχουν
ληγεί ερισσότερο α ό το σημερινό τρό ο διδασκαλίας και κατανόηση αυτών των κλάδων στο
σχολείο και γενικά στην κοινωνία

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Η ροώθηση των ε ιστημονικών τεχνολογικών
ε αγγελμάτων είναι ένα ζήτημα ου μ ορεί να
αντιμετω ιστεί α ό τα ρώτα χρόνια της σχολικής
εκ αίδευσης μέσω της ροώθησης του
ενδιαφέροντος και των κινήτρων για την ε ιστήμη και
την τεχνολογία και την α οδόμηση των αρανοήσεων
και ροκαταλήψεων ου υ άρχουν σχετικά με
αυτούς τους τομείς Με αυτό σαν στόχο το
ευρω αϊκό ρόγραμμα
δεσμεύεται για την
εισαγωγή μιας ολοκληρωμένης εκ αίδευσης
α ό την ρώιμη ηλικία μέσω της χρήσης ενεργών και
συμμετοχικών μεθοδολογιών ου εστιάζονται στη
μάθηση με βάση την έρευνα το σχεδιασμό μηχανικής
τη συνεργασία και τη ρομ οτική και τον
ρογραμματισμό με τη συμμετοχή και των δύο
φύλων
Αυτή η δέσμευση υ οστηρίζεται α ό ρόσφατη έρευνα
ου κατέδειξε ότι η ρώιμη ε ιστημονική τεχνολογική
αιδεία σε αιδιά ηλικίας ετών θα μ ορούσε να
βελτιώσει τις μακρο ρόθεσμες δεξιότητές τους σε κλάδους
και να ενθαρρύνει ε ιστημονικές και τεχνολογικές
κατευθύνσεις ιδίως α ό κορίτσια Αλφαβητισμός ου
ενισχύεται με τη χρήση ρομ οτικής και ρογραμματισμού
στόσο εξακολουθεί να υ άρχει έλλειψη έρευνας στην
εφαρμογή ρακτικών
στην ρωτοβάθμια
εκ αίδευση καθώς οι ερισσότερες δράσεις ου
βρέθηκαν αφορούν μαθητές δευτεροβάθμιας εκ αίδευσης
Αυτό α οδεικνύεται ε ίσης α ό την έλλειψη
ολοκληρωμένων ρακτικών
ου να συνδέονται με
ρομ οτική και ρογραμματισμό για αιδιά ηλικίας
ετών μετά α ό αναζήτηση στην Ευρώ η για το έργο

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση
και
εκπαιδευτική ρομποτική με προσέγγιση
φύλου
Η χρήση ροσεγγίσεων διδασκαλίας
στην τάξη α αιτεί το σχεδιασμό δραστηριοτήτων
ου να ε ιτρέ ουν στους μαθητές να κατανοήσουν το ώς η γνώση
εφαρμόζεται σε
ραγματικά ροβλήματα Πρώτα α όλα η διασύνδεση εδίων
μ ορεί να είναι
δύσκολη για τους εκ αιδευτικούς καθώς ρέ ει να εφαρμόσουν τις διαδικασίες μάθησης
α ό νέες ροσεγγίσεις Ε ι λέον δεν υ άρχουν αρκετά θεωρητικά λαίσια και οδηγίες
διδασκαλίας ου να βοηθούν τους εκ αιδευτικούς να εφαρμόσουν αυτές τις ολοκληρωμένες
ροσεγγίσεις Τα διδακτικά εγχειρίδια για την εισαγωγή της ρομ οτικής και του
ρογραμματισμού ως εργαλείου για την εκμάθηση της ε ιστήμης ου είναι ε ίσης σ άνια
ροκαλούν στους καθηγητές ανασφάλεια και αμφιβολίες ως ρος την καταλληλότερη
εφαρμογή τους ρος όφελος των μαθητών
Στην έλλειψη

όρων για την καθοδήγηση των εκ αιδευτικών

ροστίθεται και η έλλειψη

εμ ειρίας ολλών εκ αιδευτικών ως ρος τη χρήση διδακτικών ροσεγγίσεων ΤΠΕ και
ό ως συμβαίνει στην Ισ ανία και την Ιταλία σύμφωνα με την Ανάλυση Κοινωνικού
Αντίκτυ ου ου ανα τύχθηκε α ό το έργο Η ε ιμόρφωση δεν χρηματοδοτείται ούτε
εριλαμβάνεται στα ρογράμματα σ ουδών των μελλοντικών εκ αιδευτικών τουλάχιστον
μέχρι τη στιγμή αυτή Στην ερί τωση της Σουηδίας αυτή η έλλειψη ε ηρεάζει κυρίως τους
νη ιαγωγούς ου εκ αιδεύτηκαν ριν ενισχυθεί το ρόγραμμα σ ουδών τους με την
εισαγωγή της ε ιστήμης και της τεχνολογίας το
γεγονός ου οδήγησε σε τρο ο οίηση
των

ρογραμμάτων σ ουδών Τέλος στην

ερί τωση της Κύ ρου το Υ ουργείο Παιδείας

ενθαρρύνει τους δασκάλους να χρησιμο οιούν την τεχνολογία και να ροωθούν την ένταξη
μαθημάτων
στα σχολεία Για την ε ίτευξη αυτού του σκο ού για δέκα χρόνια οι ρο
υ ηρεσιακοί δάσκαλοι έχουν λάβει τουλάχιστον ένα μάθημα ρογραμματισμού και
ρομ οτικής και

ροσφέρονται μη υ οχρεωτικά μαθήματα κατάρτισης ετησίως με μεγάλο

ενδιαφέρον μεταξύ των εκ αιδευτικών Ό ως φαίνεται υ άρχουν αρκετές διαφορές ανάμεσα
στις χώρες των εταίρων του έργου ως ρος την κατάρτιση των εκ αιδευτικών τους Αλλά ακόμη
και στην καλύτερη ερί τωση αυτές είναι ρόσφατες ροσ άθειες ου ρέ ει να
υ οστηριχθούν
Δεδομένης της α ουσίας διδακτικών μοντέλων για την εφαρμογή ολοκληρωμένων
ροσεγγίσεων

με ρομ οτική και με σκο ό την

ε αρκών όρων το έργο
ολοκληρωμένη εκ αίδευση
βασίζεται στην ε ίλυση

αροχή μεγαλύτερης σαφήνειας και

έχει ανα τύξει ένα θεωρητικό διδακτικό λαίσιο για
Η ροσέγγιση α οτελεί συνδυασμό μαθημάτων
ου
ραγματικών

ροβλημάτων και

ου στοχεύει ειδικά στην

καθοδήγηση των εκ αιδευτικών στην εφαρμογή ολοκληρωμένων διδακτικών ροσεγγίσεων
ενισχυμένων με ρομ οτική και ρογραμματισμό α ό την ηλικία των ετών Ένα
θεωρητικό

λαίσιο ου

εριλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο ρομ οτικής και εκ αίδευσης

για μαθητές και δημοτικά σχολεία αραδοτέο
ισ ανικά σουηδικά ελληνικά και ιταλικά

διαθέσιμο σε έντε γλώσσες αγγλικά

Σε γενικές γραμμές αυτό το θεωρητικό διδακτικό λαίσιο κατανοεί ότι η εκ αίδευση
α ό την αιδική ηλικία θα ρέ ει κατά ροτίμηση να είναι ολιστική να ε ικεντρώνεται στο
αιδί και να βασίζεται σε ραγματικά ροβλήματα Ό ως α οδεικνύεται οι εμ ειρίες
για αγόρια και κορίτσια ροσχολικής και ρωτοβάθμιας ηλικίας ε ηρεάζουν θετικά τις
αντιλήψεις και τη διάθεσή τους α έναντι στους κλάδους
όταν αυτές οι δραστηριότητες είναι βιωματικές
και
και
Για να ε ιτευχθεί αυτό δύο μεθοδολογίες η
διερεύνηση και ο σχεδιασμός φαίνεται να είναι κατάλληλες για τη διασύνδεση των διαφόρων
τομέων
μέσω ραγματικών ροβλημάτων γύρω α ό βασικές ιδέες ώστε τα αιδιά να
κατανοήσουν να α ολαύσουν και να θαυμάσουν τον φυσικό κόσμο
Σε σχέση με την υ ολογιστική σκέψη ου εριλαμβάνεται στο θεωρητικό διδακτικό λαίσιο
λόγω της ροώθησης λογικής σκέψης ε ίλυσης ροβλημάτων και ψηφιακών δεξιοτήτων
θεωρούμε ότι ρέ ει να εισαχθεί με υ οστηρικτικό τρό ο α ό την ρώιμη ηλικία Στις
δραστηριότητες ου ραγματο οιήθηκαν αιδιά ετών εργάζονται με α λά ρομ ότ ου
ρογραμματίζονται με κουμ ιά Στα μεγαλύτερα αιδιά η ολυ λοκότητα αυξάνεται καθώς
ροστίθεται η χρήση ταμ λέτας για τον ρογραμματισμό η χρήση του
και τέλος ο
ρογραμματισμός οργάνων μέτρησης με τη χρήση
Είναι σημαντικό να σημειωθεί
ότι η χρήση τους στη διδασκαλία
ρέ ει να συνδέεται διαθεματικά ώστε οι μαθητές να
μάθουν χρήση υ ολογιστών
και όχι μεμονωμένα
Τέλος το
εστιάζει στο σχεδιασμό θεωρητικού διδακτικού
λαισίου και
δραστηριοτήτων με σκο ό την ένταξη και των δύο φύλων ου να συμβάλει στην ροώθηση
του ενδιαφέροντος των κοριτσιών για την ε ιστήμη και την τεχνολογία και την ίση
εκ ροσώ ηση σε εδία
Το θεωρητικό λαίσιο αυτό ε έτρεψε το σχεδιασμό μιας σειράς διαδοχικών δραστηριοτήτων
ου εφαρμόστηκαν α ό εκ αιδευτικούς σε διάφορα σχολεία στις χώρες των εταίρων του
έργου Η εμ ειρία της άμεσης συνεργασίας εμ ειρογνωμόνων και εκ αιδευτικών ε έτρεψε
την α όκτηση γνώσης σχετικά με την κατάσταση της εκ αίδευσης των ε ιστημών στα ρώτα
χρόνια της σχολικής εκ αίδευσης και στον εντο ισμό δυσκολιών ου αντιμετω ίζουν οι
εκ αιδευτικοί στη διδασκαλία ε ιστήμης μέσω
ρομ οτικής και του ρογραμματισμού

ροσεγγίσεων και με τη χρήση

Στην

ερί τωση της Ισ ανίας και της Σουηδίας τα α οτελέσματα αυτών των εφαρμογών
δείχνουν ότι αρόλο ου οι εκ αιδευτικοί δεν είναι συνηθισμένοι στη

χρήση ροσεγγίσεων

στη διδασκαλία της ε ιστήμης ή της συστημικής ρομ οτικής και

ρογραμματισμού κατάφεραν να ροσαρμόσουν τις ροτεινόμενες δραστηριότητες και αυτό
το μοντέλο διδασκαλίας στις τάξεις τους Αυτός ο α ό κοινού σχεδιασμός και η υλο οίηση
δραστηριοτήτων ε έτρεψε στους εκ αιδευτικούς να ελέγξουν ώς η χρήση ενεργών
μεθοδολογιών ό ως η διερευνητική μάθηση ή και ο σχεδιασμός ου λαισιώνεται σε μια
ολοκληρωμένη ροσέγγιση διδασκαλίας
μ ορεί να εφαρμοστεί α ό το νη ιαγωγείο
υιοθετώντας μια σειρά α ό στρατηγικές ροσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες τους
Ε ι λέον τα α οτελέσματα μετά την υλο οίηση των δραστηριοτήτων στην Ισ ανία και τη
Σουηδία
δείχνουν ότι η ρομ οτική μ ορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για
την εξερεύνηση ε ιστημονικών εννοιών και ως ευκαιρία για ροβληματισμό και γνώσης
σημαντικών τυχών του ρογραμματισμού Ε ίσης ότι η εμ ειρία τόσο των δασκάλων όσο
και των αιδιών σε σχέση με τη ρομ οτική είναι εριορισμένη σχετικά με τον τρό ο χρήσης
τους στην τάξη Το γεγονός αυτό δεν τους εμ όδισε να εισάγουν εναλλακτικές λύσεις για
ρακτική χρήση τους φτάνοντας σταδιακά σε υψηλότερα ε ί εδα αυτο ε οίθησης και
ασφάλειας
στόσο στην ερί τωση των εκ αιδευτικών στην Ισ ανία αρόλο ου αναγνωρίζουν τις
δυνατότητες αυτού του τρό ου διδασκαλίας
αλλά και τις δυνατότητες ου ροσφέρει
ο ρογραμματισμός και η ρομ οτική εξακολουθούν να είναι α ρόθυμοι να εφαρμόσουν
αυτές τις ροσεγγίσεις στη διδασκαλία τους Τις θεωρούν ως μεμονωμένες ενέργειες αρά το
γεγονός ότι αντιλήφθηκαν ως οι ικανότητες των αιδιών βελτιώθηκαν σημαντικά
αναφέροντας και ορισμένες δυσκολίες ου σχετίζονται με τον αριθμό των αιδιών ανά τάξη
την έλλειψη κατάρτισης σε αυτούς τους τομείς και την έλλειψη χρόνου

Για να εμβαθύνουμε

ερισσότερο στους

ιθανούς

εριορισμούς ή διευκολυντές

ου

εμ οδίζουν ή υ οστηρίζουν αντίστοιχα συνε ή εφαρμογή ροτάσεων
ου εριέχουν
ρομ οτική και ου συμ ληρώνουν τα α οτελέσματα ου εξήχθησαν α ό τη βιβλιογραφία
για το θέμα εκ ονήθηκε έκθεση ανάλυσης του κοινωνικού αντίκτυ ου του
μέσω
δεδομένων

ου ελήφθησαν α ό ερωτηματολόγιο

ου α άντησαν

εκ αιδευτικοί α ό

Ισ ανία Ιταλία Κύ ρο και Σουηδία
Τα α οτελέσματα

αρουσιάζονται σε δύο

ίνακες

ου δείχνουν αφενός τις

τυχές

ου

διευκολύνουν την εφαρμογή ολοκληρωμένων και ενισχυμένων διδακτικών ροσεγγίσεων
με τη χρήση ρομ οτικής και ρογραμματισμού και αφετέρου αυτές ου τις
εριορίζουν

Διευκολυντές
 Προθυμία για συμμετοχή σε δια βίου μάθησης εκ αίδευση
 Σημαντική αρχική εκ αίδευση αύξηση των ικανοτήτων τους για εφαρμογή






καινοτομιών στην τάξη
Ευαισθητο οίηση σχετικά με την ισότητα των φύλων
Προθυμία εφαρμογής βιωματικών μεθόδων μάθησης
Θετική αντίληψη του διαλόγου συμμετοχή των μαθητών στη δική τους
μάθηση
Ολιστική εκτίμηση των ΤΠΕ στην Εκ αίδευση ως μέσο για τη βελτίωση των
μαθησιακών στόχων των μαθητών μέσω της καινοτομίας
Εξοικείωση με καινοτομίες τεχνολογίες και ολοκληρωμένης εκ αίδευσης

 Ευνοϊκό κλίμα και σχολική κουλτούρα
 Αυτο α οτελεσματικότητα

Εμπόδια
 Έλλειψη ροηγούμενης εκ αίδευσης σε ενεργές
μεθοδολογίες και σε υ οδομές

και χρονικός

εριορισμός
 Έλλειψη δεξιοτήτων κώδικα ή και ρομ οτικής στους
εκ αιδευτικούς
 Αυτο α οτελεσματικότητα μ ορεί να σχετίζεται με την
έλλειψη δεξιοτήτων
κώδικα κ λ

μεταξύ των διαφόρων φορέων ου α αρτίζουν την εκ αιδευτική κοινότητα μαθητές
καθηγητές διευθυντές υ εύθυνοι χάραξης ολιτικής κλ
Η ε ίτευξη συμφωνιών για την
εφαρμογή

ολιτικής και ρυθμιστικών λαισίων για εφαρμογή ολοκληρωμένης εκ αίδευσης

στο ροσχολικό στάδιο και βιωματικής μάθησης φαίνεται να είναι ζωτικής σημασίας
Ομοίως η ενεργός συμμετοχή των εκ αιδευτικών στο συν σχεδιασμό φαίνεται να αυξάνει τη
δέσμευσή τους να εφαρμόσουν καινοτόμες μεθοδολογίες Ε ι λέον μέσω εργαστηρίων
αροχής

όρων και

αραδειγμάτων εφαρμογής δραστηριοτήτων

οι εκ αιδευτικοί

βιώνουν αύξηση της α οτελεσματικότητάς τους σε σχέση με αυτές τις ροσεγγίσεις έκθεση
Ανάλυσης Κοινωνικού Αντίκτυ ου Αναμφίβολα ο ρόλος
ου διαδραματίζουν οι
εκ αιδευτικοί στην αιδική ηλικία για ροώθηση θετικών στάσεων και δημιουργία
ενδιαφέροντος για ε ιστημονικούς τεχνολογικούς τομείς είναι θεμελιώδης ό ως φαίνεται
α ό το αραδοτέο
ου δημιουργήθηκε α ό το έργο
Η έκθεση συλλέγει και
αναλύει τις ρακτικές ου ανα τύσσονται στην Ευρώ η και ε ιδιώκουν ως τελικό στόχο την
ροώθηση ε ιστημονικών τεχνολογικών ε αγγελμάτων Πρακτικές ου τονίζουν τη σημασία
της ροώθησης μοντέλων μάθησης χωρίς α οκλεισμούς και με βάση τα συγκείμενα ου
ε ιτρέ ουν στα αιδιά να κατανοήσουν τους τομείς
ως μέσα ε ίλυσης ραγματικών
ροβλημάτων

Για τους

ιο

εισηγήσεων

άνω λόγους το έργο

εγκαινιάζει μια σειρά

ου α ευθύνονται ειδικά στους υ εύθυνους λήψης

α οφάσεων ρος την ε ίτευξη αυτών των στόχων

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πανεπιστήμια
Άτομα ου είναι υ εύθυνα για το σχεδιασμό
ρωτοβάθμιας εκ αίδευσης

τυχιακών

ρογραμμάτων σ ουδών

ροσχολικής και

Προώθηση εκ αιδευτικής έρευνας σχετικά με τον αντίκτυ ο της εφαρμογής
διδακτικών

ροσεγγίσεων

ροσχολικής

και

αρχικής

ρωτοβάθμιας

εκ αίδευσης
Υ οστήριξη κατάρτισης ρο υ ηρεσιακών δασκάλων σχετικά με τη χρήση ρομ οτικής
και

ρογραμματισμού ως στοιχεία βελτίωσης και ενίσχυσης των διαδικασιών

διδασκαλίας μάθησης ολοκληρωμένων
διδακτικών ροσεγγίσεων

διε ιστημονικών

και

διαθεματικών

Προώθηση κατάρτισης σε θεμελιώδη στοιχεία της ε ιστήμης της τεχνολογίας και της
καινοτομίας για την κατάρτιση αφοσιωμένων και υ εύθυνων ολιτών
Δημιουργία ενο οίηση συνεκτικών ρογραμμάτων σ ουδών ου συμβάλλουν στην
ανά τυξη ε ιστημονικών τεχνολογικών γνώσεων σε μελλοντικούς εκ αιδευτικούς
καθώς και στις α αραίτητες
αιδαγωγικές ικανότητες για τη διδασκαλία
ροσεγγίσεων
δράσεις ου βοηθούν στην οικοδόμηση εμ ιστοσύνης των
μελλοντικών εκ αιδευτικών
Δημιουργία διαύλων συνεργασίας μεταξύ δασκάλων ροσχολικής και ρωτοβάθμιας
εκ αίδευσης και φοιτητών ανε ιστημίου για την ανά τυξη κοινών ρογραμμάτων
δράσης ου ε ιτρέ ουν την εφαρμογή διδακτικών ροσεγγίσεων
καθώς και
άλλων ρωτοβουλιών για την ανά τυξη ε ιστημονικών τεχνολογικών ικανοτήτων
Ειδική κατάρτιση μελλοντικών εκ αιδευτικών για δραστηριότητες χωρίς
α οκλεισμούς ου ευνοούν ίσες ευκαιρίες μάθησης στο σχολείο βοηθώντας τους να
αναγνωρίσουν καταστάσεις ανισότητας μεταξύ των φύλων ειδικά στην ερί τωση της
διδασκαλίας και της μάθησης της ε ιστήμης τεχνολογίας
Συμ ερίληψη
ενίσχυση των μελλοντικών εκ αιδευτικών στα ρογράμματα
σ ουδών τους σε θέματα διδασκαλίας της ε ιστήμης και της τεχνολογίας εστιάζοντας
σε μαθητές με ειδικές εκ αιδευτικές ανάγκες
Προγράμματα

ε αγγελματικής

ανά τυξης

εκ αιδευτικών

ροσχολικής

και

ρωτοβάθμιας εκ αίδευσης καθώς και μετα τυχιακά ρογράμματα ου στοχεύουν
στη βελτίωση δεξιοτήτων και αυτο ε οίθησής στην εφαρμογή
ρογραμματισμού και ρομ οτικής

Φορείς λήψης πολιτικών αποφάσεων
Υ οστήριξη και ενθάρρυνση ροτάσεων για ολοκληρωμένα ρογράμματα

και

ρακτικών στην ροσχολική και ρώτη ρωτοβάθμια εκ αίδευση καθώς και για τη
χρήση ρομ οτικής και ρογραμματισμού ως μέσο βελτίωσης των διαδικασιών
διδασκαλίας μάθησης ροσφέροντας με αιδαγωγικά κριτήρια τους κατάλληλους
εκ αιδευτικούς όρους σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων
Προώθηση συσκέψεων μεταξύ εκ αιδευτικών για ανά τυξη ολοκληρωμένων
ροτάσεων

στην τάξη τους και τη δημιουργία δικτύων ενεργής συνεργασίας

Δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ σχολείων και ανε ιστημίων
να ροσαρμοστούν οι ερευνητικές γραμμές στις
εκ αιδευτικών

ροκειμένου

ραγματικές ανάγκες των

Προώθηση ρακτικής κατάρτισης των εκ αιδευτικών ου θα τους ε ιτρέ ει να
εφαρμόζουν εκ αιδευτικές καινοτομίες ου βασίζονται στην έρευνα στις τάξεις τους
αλλά με τη συνεχή υ οστήριξη και συμβουλές α ό ειδικούς στον τομέα
Στην ερί τωση χωρών με ολλούς μαθητές ανά τάξη καθορισμός στρατηγικών ου
μειώνουν την αναλογία αιδιών ανά τάξη διευκολύνοντας την εφαρμογή ενεργών
μεθοδολογιών μάθησης και ιο εξατομικευμένης ροσοχής
Σχεδιασμός ευέλικτων ρογραμμάτων σ ουδών ου μειώνουν την ακαμψία της
μάθησης κυρίως στο δημοτικό σχολείο και ου ροωθούν τη διε ιστημονική μάθηση
καθώς και εργαλεία αξιολόγησης ου ε ιτρέ ουν βελτίωση στην εφαρμογή αυτού του
τρό ου ροσέγγισης Μια διαδικασία σχεδιασμού στην ο οία οι εκ αιδευτικοί
ρέ ει να συμμετέχουν ενεργά καθώς είναι υ εύθυνοι για την εφαρμογή του και οι
καλύτεροι γνώστες της εκ αιδευτικής ραγματικότητας
Προγράμματα συνεκ αίδευσης για την κατάρτιση στον εντο ισμό ανισοτήτων μεταξύ
των φύλων ου εξακολουθούν να υ άρχουν στις σχολικές τάξεις και στη μείωση της
α ώλειας του ενδιαφέροντος των κοριτσιών για την ε ιστήμη και την τεχνολογία με
βάση εκ αιδευτικά μοντέλα για την ισότητα των φύλων

Εκπαιδευτικοί προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης
Δώστε στα αιδιά την ευκαιρία να εξερευνήσουν ε ιστημονικά και τεχνολογικά
φαινόμενα ου συνδέονται με την καθημερινότητά τους ώστε να οδηγηθούν σε ένα
θεωρητικό ε εξηγηματικό μοντέλο του φαινομένου ου διερευνούν
Ανα τύξτε έργα

ου ε ιτρέ ουν στους μαθητές να αντιμετω ίσουν

ραγματικά

ροβλήματα ου μ ορούν να διερευνήσουν βιωματικά ό ως ο σχεδιασμός ή η
ε ιστημονική έρευνα Έτσι θα καταλάβουν ώς λειτουργεί η ε ιστήμη και οι
ε ιστήμονες
Συμ εριλάβετε τη ρομ οτική

ρογραμματισμό και την τεχνολογία ως εργαλεία ου

μ ορούν να συμβάλουν στην κατανόηση της ε ιστημονικής τεχνολογικής γνώσης με
ολοκληρωμένο τρό ο στις διαδικασίες διδασκαλίας μάθησης όχι καθοδηγούμενα
χρησιμο οιώντας κατάλληλα αιδαγωγικά λαίσια
Χρησιμο οιήστε μορφές συνεχούς αξιολόγησης ου ε ιτρέ ουν την αρακολούθηση
της ανά τυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων στα αιδιά ενισχυμένη με ολοκληρωμένες
ροσεγγίσεις
και ρομ οτική

