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Το STEM και η Υπολογιστική
Σκέψη στη Διδακτική /Εισαγωγή
στη Θεωρία & Μεθοδολογία του
STEM
Διδακτικοί στόχοι του κεφαλαίου
Στόχοι: Ο αναγνώστης μελετώντας το κεφαλαίο θα είναι ικανός:
 να γνωρίσει την επιστημολογία του STEM
 να εμβαθύνουν στην δια-επιστημονικότητα του STEM
 να συνδέσουν την μεθοδολογία STEM με την μέθοδο project
Δεξιότητες: Ο αναγνώστης μετά τη μελέτη του κεφαλαίου θα είναι ικανός:
 να εφαρμόζει την δια-επιστημονική προσεγγιση σε διδακτικά μοντέλα
 να συνδέει την υπολογιστική σκέψη και το υπολογιστικό πείραμα με την STEM προσέγγιση
 να εφαρμόζει την STEM προσέγγιση σε θεματικές ενότητες της γνωστικής του περιοχής
Λέξεις κλειδιά: επιστημολογία STEM, δια-επιστημονικότητα, υπολογιστική σκέψη και STEM

4.1 H Επιστημολογία του STEM
Έχουμε αναφέρει τις διαστάσεις της Υ.Σ. και την προώθησή της από Πανεπιστήμια και διεθνείς
οργανισμούς (π.χ.: το κέντρo Υ.Σ. του Carnegie Mellon University, του οργανισμού CSTA, της Google, του
προγράμματος Computer Science Unplugged κλπ). Επίσης ο τρόπος μελέτης και έρευνας σε διάφορα
γνωστικά αντικείμενα (Φυσική, Οικονομία, Βιολογία κ.τ.λ.) έχει μεταβληθεί από τη χρήση της Υ.Σ., η
οποία οδηγεί σε βαθύτερη κατανόηση των προβλημάτων που προκύπτουν και βοηθά στην ανάπτυξη
νέων διδακτικών προσεγγίσεων. Στην ενότητα αυτή θα επιχειρήσουμε να ολοκληρώσουμε το STEM
(Science, Techology, Engineering and Mathematics) με τη διδακτική και τις διαστάσεις της Υ.Σ.
(Ψυχάρης, 2017). Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Kearney (2015), για το European Schoolnet, το
80% των 30 χωρών που συμμετείχαν σε έρευνα για το STEM στην εκπαίδευση, αναφέρουν ότι η

88  Κεφάλαιο 4

εκπαίδευση STEM είναι προτεραιότητα του εκπαιδευτικού τους συστήματος σε εθνικό επίπεδο. Ο λόγος
που συμβαίνει αυτό αφορά και την οικονομία των χωρών, όπως προκύπτει και από την παρακάτω εικόνα
και αφορά την αγορά εργασίας σχετικά με το STEM.
Εργασίες σχετικές με το STEM

Ένα αναλυτικό πρόγραμμα βασισμένο στο STEM θα πρέπει να στηρίζεται στην επιστημολογία του
STEM. Σύμφωνα με τον Morrison (2006), το STEM είναι ένα «meta-discipline» (Kaufman κ.α., 2003),
δηλαδή αφορά την δημιουργία μιας γνωστικής περιοχής που βασίζεται στην ολοκλήρωση άλλων
γνωστικών περιοχών σε μια νέα «ολότητα», ενώ ως «meta-discipline» περιέχει έννοιες που συχνά
συγκρούονται μεταξύ τους.
Το μόνο δεδομένο που έχουμε έως τώρα είναι ότι μέσω του STEM οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να
αποκτήσουν αίσθηση του κόσμου και των φαινομένων που μας περιβάλλουν με ένα ολιστικό τρόπο,
παρά με την μάθηση απομονωμένων τμημάτων και φαινομένων κι σε αυτό θα στηριχθούμε για να
οριοθετήσουμε την επιστημολογία του.
Η επιστημολογία του STEM στηρίζεται στην δια-επιστημονικότητα ή εγκάρσια διε-επιστημονικότητα
(transdisciplinary), με βασικό προσανατολισμό την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων πραγματικών
καταστάσεων, αξιοποιώντας
εργαλεία από διάφορα επιστημονικά πεδία. Θα επιχειρήσουμε να
προσδιορίσουμε την επιστημολογία του STEM οριοθετώντας τους όρους interdisciplinary,
multidisciplinary και transdisciplinary. Η οριοθέτηση αυτή είναι σημαντική γιατί θα προσδιορίσει την
επιστημολογία του STEM και στη συνέχεια θα προσδιορίσει και τους τρόπους σύνδεσης με την Υ.Σ. και
την Διδακτική.
Γενικά οι γνωστικές περιοχές μας παρέχουν συστήματα αναφοράς, μεθοδολογικές προσεγγίσεις,
έννοιες και συνδέσεις εννοιών, μοντέλα και επίσης μια κοινή γλώσσα που θα την κατανοούν όλοι που
ασχολούνται με αυτή την γνωστική περιοχή ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους, να πηγαίνουν σε κοινά
συνέδρια κλπ. Η ένταξη σε μια γνωστική περιοχή παρέχει επίσης την επιστημολογική και οντολογική
ασφάλεια ώστε να προχωρά η συγκεκριμένη γνωστική περιοχή χωρίς κάθε φορά οι ασχολούμενοι με
αυτήν να θέτουν ερωτήματα σχετικά με την φύση της επιστήμης για τη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή.
Ωστόσο, είναι προφανές ότι στην σημερινή εποχή όπου η γνωστική περιοχή της «πολυπλοκότηταςcomplexity» έχει έρθει στο προσκήνιο, παραδοσιακές γνωστικές περιοχές «αγωνίζονται» να κατανοήσουν
τα προβλήματα που εμφανίζονται για επίλυση.
Οι πολιτικοί επίσης αγωνιούν καθώς δεν μπορούν να δώσουν απλές λύσεις σε πολύπλοκα προβλήματα
(Jackson κ.α., 2006). Ως αποτέλεσμα έχει αναπτυχθεί έντονο ενδιαφέρον στις επιστημονικές κοινότητες
και στα ιδρύματα χρηματοδότησης της έρευνας για να αναπτυχθούν τρόποι «ολοκληρωμένων»
ερευνητικών αποτελεσμάτων, σπάζοντας με αυτό τον τρόπο τις μεθοδολογικές, επιστημολογικές και
οντολογικές παραδοχές μιας μεμονωμένης γνωστικής περιοχής.
Η εκπαίδευση STEM ακολουθεί την εγκάρσια διε-επιστημονικότητα ή δια-επιστημονική
(transdisciplinary) προσέγγιση. Πριν προχωρήσουμε στην αποσαφήνιση του όρου της διαεπιστημονικότητας, θα παραθέσουμε ορισμένους ορισμούς. Ενώ συχνά συναντάμε τους όρους
(interdisciplinary, multidisciplinary, transdisciplinary) και όλοι αυτοί οι όροι έχουν ως βασική αρχή την
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εστίαση σε ολοκληρωμένα σύνθετα προβλήματα «διασχίζοντας» γνωστικές περιοχές, ωστόσο θα πρέπει
αν είμαστε πολύ προσεκτικοί στην χρήση τους.
Ειδικότερα οι όροι που χρησιμοποιούνται ευρύτερα (multidisciplinary, interdisciplinary και
transdisciplinary) συνήθως θεωρείται ότι συνιστούν μια ιεραρχική δομή σχετικά με την έκταση της
ολοκλήρωσης και της ολιστικής αντιμετώπισης. Η multidisciplinary προσέγγιση χαρακτηρίζεται από την
βιβλιογραφία ως η λιγότερο «ολοκληρώσιμη» προσέγγιση, αν και είναι αυτή που συνήθως εφαρμόζεται.
Τα χαρακτηριστικά της εστιάζονται κυρίως στην αξιοποίηση ορισμένων γνωστικών περιοχών για την
διερεύνηση μιας θεματικής περιοχής.
Κατά την εφαρμογή της όμως ενώ οι ερευνητές επιχειρούν να μοιρασθούν τη γνώση και να συγκρίνουν
αποτελέσματα, δεν επιχειρείται η «διάσχιση» των συνόρων των γνωστικών περιοχών ή η παραγωγή μιας
«ολοκληρωμένης» γνώσης (Tress, Tress & Fry, 2005). Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι
παρά το γεγονός ότι οι προσεγγίσεις είναι αυστηρά εντός της εκάστοτε συγκεκριμένης περιοχής, οι
διαφορετικές προοπτικές σε ένα θέμα μπορούν να συγκεντρωθούν εύκολα για την παραγωγή μιας
έκθεσης για αξιολόγηση. Προφανώς υπάρχει μεγάλη συζήτηση αν η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε μια
«ολοκληρωμένη» λύση και αν αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην επίλυση προβλήματος.
Έτσι ενώ γενικά η multidisciplinary προσέγγιση θεωρείται περισσότερο ως «θεματικά» οργανωμένη
παρά ως προσανατολισμένη στην επίλυση προβλήματος, υπάρχουν έρευνες που προτρέπουν την χρήση
της για την λύση ενός κοινού προβλήματος (Hammer & Söderqvist, 2001; Petts, Owens, & Bulkeley, 2008).
Το μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι προφανές. Ενώ στην διεπιστημονικότητα (interdisciplinary)
και την δια-επιστημονικότητα (transdisciplinary) οι εκπαιδευόμενοι (ή οι ερευνητές) έχουν την
δυνατότητα να επιλύσουν διαφωνίες και να διερευνήσουν την δυνατότητα συνεργασίας ,μέσω και
επαναληπτικών διαδικασιών ( ερωτήσεις και απαντήσεις μεταξύ επιστημόνων διαφόρων γνωστικών
περιοχών), στην multidiscilinay προσέγγιση το μόνο που είναι δεδομένο είναι η τεκμηριωμένη άποψη από
ειδικούς επιστήμονες για την περιοχή του θέματος που τους αφορά.
Η interdisciplinarity (διεπιστημονικότητα ) μπορεί να θεωρηθεί ως ένα «παραπάνω βήμα» από την
multidisciplinarity. Οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις εστιάζουν στην αντιμετώπιση «πραγματικών»
προβλημάτων και ως αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες (εκπαιδευόμενοι ή ερευνητές) «αναγκάζονται» να
«διασχίσουν» τα σύνορα γνωστικών περιοχών ώστε να δημιουργηθεί νέα γνώση. Ουσιαστικά η βασική
διαφορά μεταξύ της interdisciplinarity και της multidiscilinarity είναι το επίπεδο ολοκλήρωσης και το
επίπεδο συνεργασίας καθώς η αυτή η προσέγγιση επιχειρεί να γεφυρώσει επιστημονικές απόψεις από
διαφορετικές γνωστικές περιοχές και δυνητικά παρέχει τη δυνατότητα για αξιολόγηση ενός σώματος
γνώσης που αποκτήθηκε κατά την διαδικασία με την χρήση «γειτονικών» γνωστικών περιοχών (Mobjörk,
2010).
Δραστηριότητα 4.1

Στο άρθρο των Irvine, K.N.; Devine-Wright, P.; Payne, S.R.; Fuller, R.A.; Painter, B.; Gaston, K.J. Green,
Space, soundscape and urban sustainability: An interdisciplinary, empirical study. Local
Environ. 2009, 14, 155–172, επιχειρείται η μελέτη του προβλήματος της ηχορύπανσης και της μείωσης
του χώρου πρασίνου σε αστικά κέντρα. Οι συγγραφείς συνδυάζουν τις γνωστικές περιοχές της
«περιβαλλοντικής ψυχολογίας», της οικολογίας, της ακουστικής για να περιγράψουν υποκειμενικές
και αντικειμενικές μετρήσεις του ήχου σε διάφορες περιοχές χώρων πρασίνου σε αστικά κέντρα. Να
διατυπώσετε την άποψή σας ( σε 100 λέξεις) για τον τρόπο που υλοποιείται η διεπιστημονική μελέτη.
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Δραστηριότητα 4.2

Να μελετήσετε το άρθρο «Mess among Disciplines: Interdisciplinarity in Environmental Research» των
Donaldson, Ward & Bradley, Environment and Planning A, Vol 42, Issue 7, 2010. Στο άρθρο αυτό οι
συγγραφείς παρουσιάζουν μια περίπτωση διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων από τις
φυσικές και τις κοινωνικές επιστήμες. Να μελετήσετε το άρθρο και να το σχολιάσετε ως προς τον
τρόπο υλοποίησης της διεπιστημονικότητας.

Η δια-επιστημονική προσέγγιση ξεκινά με τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν και οι μαθητές
μαθαίνουν. Η δια-επιστημονική προσέγγιση διδασκαλίας και μάθησης η οποία θεωρεί πραγματικά
προβλήματα όπου οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζουν γνώσεις κι δεξιότητες απο δυο ή περισσότερα
γνωστικές περιοχές (Vasquez et al., 2013).Οι μαθητές δουλεύουν συνεργατικά για την ανάπτυξη νέας
γνώσης και αυθεντικών συνδέσεων που ξεπερνούν τις εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές, καθώς
συλλογικά θέτουν ερωτήσεις και εξερευνούν τον κόσμο γύρω τους, μέσω της διερευνητικής μάθησης.
Η δια-επιστημονική προσέγγιση συνδέει έννοιες και δεξιότητες μέσα στα πλαίσια του πραγματικού
κόσμου, βρίσκεται πάνω από το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, εστιάζει στην αυθεντική
μάθηση, σε νέες προοπτικές, και σε τρέχοντα ζητήματα εντός του πλαισίου των επιστημών. Συνήθως
επιλέγεται μια κατάσταση προς κατανόηση και αντιμετώπιση ή ένα πρόβλημα προς επίλυση και οι
μαθητές καλούνται να επιλέξουν έννοιες, θεωρίες και μεθοδολογικά εργαλεία από οποιοδήποτε
επιστήμη ή επιστημονικό κλάδο ή ακόμη να τα αναμείξουν κατάλληλα και παράλληλα να αξιοποιούν την
«υποκειμενική» γνώση και τις βιωμένες εμπειρίες, συμπεριλαμβανομένων της διαίσθησης και της
φαντασίας τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση ή να επιλύσουν το πρόβλημα. Με τον
τρόπο αυτό διαμορφώνουν νέες έννοιες, θεωρίες και μεθοδολογικά εργαλεία παράγοντας και νέα γνώση
(Ζούκης, 2016; Παλιούρας, 2017 Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία, ΠΜΣ STEM ΑΣΠΑΙΤΕ). Στην
παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται εποπτικά η διαφοροποίηση των παραπάνω επιστημολογικών
προσεγγίσεων.
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Oι διαφορετικές επιστημολογικές προσεγγίσεις

Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι η βασική διαφορά της multidisciplinarity από την
interdisciplinarity και την transdisciplinarity είναι η απουσία της επαναληπτικής διαδικασίας, η μη
διάσχιση των συνόρων γνωστικών περιοχών και η μη εμπλοκή ατόμων που δεν προέρχονται από την
εκπαίδευση ή την έρευνα.
Με την φράση «απουσία επαναληπτικής διαδικασίας» εννοούμε ότι με την επαναληπτική διαδικασία
ένα ερώτημα που τίθεται σε μια γνωστική περιοχή διαχέεται ως ερώτημα στην άλλη γνωστική περιοχή, η
οποία με τη σειρά της πιθανώς να δημιουργήσει ένα ρρώτημα που θα προωθηθεί στην προηγούμενη
γνωστική περιοχή, κοκ. Αυτή η επαναληπτική διαδικασία απουσιάζει στην multidisciplinary προσέγγιση,
όπως και η συμμετοχή παραγόντων εκτός της εκπαίδευσης, όπως γονείς, παράγοντες εκπαιδευτικής
πολιτικής κλπ., ώστε να υπάρχει και η σχετική επίδραση στην κοινωνία.
Η διεπιστημονική προσέγγιση έχει πολλές ομοιότητες με την δια-επιστημονική. Η μόνη σημαντική
διαφορά τους είναι ότι η δια-επιστημονική προσέγγιση επιχειρεί/σκοπεύει να δημιουργήσει νέες
γνωστικές περιοχές και θεωρίες. Η διαφορά με την δια-επιστημονική προσέγγιση είναι συχνά
υποκειμενική και προέρχεται κυρίως απο το επίπεδο της «ολοκλήρωσης» που επιθυμούμε. Από τα
παραπάνω προκύπτει ότι έιναι δύσκολο να οριοθετήσουμε τα βήματα που θα πρέπει να κάνουμε για να
υλοποιήσουμε μια STEM μεθοδολογία.
Tα επίπεδα ολοκλήρωσης και η αντίστοιχη μεθοδολογία
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Ωστόσο πολλοί ερευνητές συνεχίζουν να μελετούν τρόπους για μια πλήρη οριοθέτηση της διαεπιστημονικότητας και του STEM (π.χ. Eigenbrode, O'Rourke, Wulfhorst, Althoff, Goldberg, Merrill, Morse,
Nielsen-Pincus, Stephens, Winowiecki, Employing philosophical dialogue in collaborative
science. BioScience, 2007). Με μια όχι και τόσο σαφή οριοθέτηση των όρων και ειδικά της διαεπιστημονικότητας, είναι επίσης δύσκολο και να αποφασίσουμε για τα εργαλεία της αξιολόγησης των
εκπαιδευόμενων που θα πρέπει αν χρησιμοποιηθούν στη εφαρμογή της δια-επιστημονικότητας. Αυτή η
σχετική ασάφεια μας εμποδίζει επίσης να έχουμε ένα συνεκτικό ορισμό για την «ολοκληρωμένη»
προσέγγιση. Παρακάτω παρουσιάζουμε μια άλλη εικόνα που συνδέει τις παραπάνω έννοιες σχετικά με
την επίδρασή τους στην «ολοκληρωμένη» προσέγγιση. Σύμφωνα με τους Vasquez et al. (2013) οι
παραπάνω έννοιες δείχνουν τον βαθμό ολοκλήρωσης του STEM και δεν είναι τελείως διαφορετικές
μεταξύ τους. Όπως φαίνεται στην εικόνα, καμία από αυτές τις διδακτικές προσεγγίσεις δεν είναι λάθος.
Διαφέρουν κυρίως ως προς τον βαθμό «ολοκλήρωσης». Όσο πιο μεγάλος είναι ο βαθμός ολοκλήρωσης
τόσο πιο κοντά στην εγκάρσια διε-επιστημονικότητα (δια-επιστημονικότητα) είμαστε.
4.2 Το επιστημολογικό πλαίσιο για την εισαγωγή του STEM στην εκπαίδευση
Μέχρι τώρα έχουμε συζητήσει διάφορες επιστημολογικές προσεγγίσεις, την Υ.Ε. και την Υ.Σ. καθώς και
την διερευνητική/ανακαλυπτική μάθηση. Ο σκοπός μας τώρα είναι να επιχειρήσουμε μια σύνθεση όλων
αυτών, να αποκτήσουμε δηλαδή μια ενοποιημένη εικόνα, ένα πρότυπο να εντάξουμε το STEM στην
εκπαίδευση. Είδαμε ότι:
η Υπολογιστική Επιστήμη (Υ.Ε.) εστιάζει στην χρήση των προηγμένων υπολογιστικών δυνατοτήτων για
την κατανόηση και την λύση περίπλοκων προβλημάτων ενώ έχει τις δικές της μεθόδους για να
«υποχρεώσει» τα προβλήματα να λυθούν με τη χρήση των μαθηματικών, της επιστήμης των
υπολογιστών και τις διάφορες γνωστικές περιοχές(βλ. και αντίστοιχη εικόνα) .
Η σύνδεση της Επιστήμης των Μηχανικών με τις Επιστήμες, τα Μαθηματικά και την Εκπαίδευση.

Η Υ.Ε. σύμφωνα με την προηγούμενη ανάλυσή μας συνδέεται με συνεκτικό τρόπο με την υπολογιστική
σκέψη (Υ.Σ.). Τα παραπάνω μας οδηγούν να επιχειρήσουμε μια σύνθεση με την δια-επιστημονική
επιστημολογική προσέγγιση. Υπάρχουν έρευνες που συνηγορούν στην μετατόπιση από την
επιστημολογία για την εκπαίδευση των επιστημών και την «φύση των επιστημών» προς την
επιστημολογική θεώρηση που λαμβάνει υπόψη της και την επιστημολογία για την εισαγωγή της
επιστήμης των μηχανικών.
Σύμφωνα με την επιτροπή NGSS (Next Generation Science Standards), οι εκπαιδευτικοί των επιστημών
εκφράζουν συνεχώς την ανησυχία τους σχετικά με την έλλειψη κατανόησης εννοιών από την επιστήμη
των μηχανικών και θεωρούν ότι θα πρέπει να αλλάξουν στοιχεία του αναλυτικού προγράμματος στην
εκπαίδευση των επιστημών και ότι θα πρέπει να ενταχθούν αυτά τα στοιχεία στην επιμόρφωσή τους
(Bybee, 2013). Το STEM περιέχει την επιστήμη των μηχανικών η οποία δεν μπορεί να ενταχθεί
επιστημολογικά χωρίς να αναφερθούν οι ιδιαιτερότητες της επιστήμης των μηχανικών. Οι ιδιαιτερότητες
αυτές –για την εκπαίδευση- εστιάζουν κυρίως στο λεγόμενο design thinking, που και αυτό συνδέεται με
τις διαστάσεις της Υ.Σ. Η εκπαίδευση STEM ενώ θωρείται καινοτομία, ωστόσο έχει προκαλέσει πολλές
ανησυχίες μήπως εστιάζει απλά στη σύνδεση γνωστικών περιοχών με ένα τρόπο που δεν προκαλεί την
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«ολοκλήρωση».
(Abell &Lederman, 2007; Sanders, 2009; Wang κ.α., 2011). Θα πρέπει επίσης να
λάβουμε υπόψη μας και το εξής: δεδομένου του μεγάλου «σώματος γνώσης» που χρειάζεται –από τις
γνωστικές περιοχές του STEM- για να είναι ο εκπαιδευτικός σήμερα ένας αποτελεσματικός εκπαιδευτικός,
είναι πολύ δύσκολο να φαντασθούμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα προετοίμαζε προπτυχιακούς
εκπαιδευτικούς ή εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και το οποίο θα συνδυάζει την παιδαγωγική γνώση με την
γνώση περιεχομένου.
Από όλα αυτά καταλήγουμε στην πρότασή μας.
Η ολοκληρωμένη εικόνα για την εισαγωγή του STEM στην εκπαίδευση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την
μεθοδολογία του υπολογιστικού πειράματος, την δια-επιστημονική προσέγγιση και να υλοποιείται ως
μεθοδολογία επίλυσης προβλήματος με την διερευνητική΄/ανακαλυπτική μάθηση.
Δραστηριότητα 4.3

STEM και Υπολογιστική Σκέψη: Να μελετήσετε το άρθρο Bringing computational thinking to STEM
Education, (Swaid, 2015) όπου επιχειρείται η σύνδεση της Υ.Σ. με το STEM. Να μελετήσετε κριτικά το
άρθρο και να το σχολιάσετε ως προς την σύνδεση της Υ.Σ. με το επιστημολογικό περιεχόμενο του
STEM.
4.3 STEM και Αναλυτικά Προγράμματα
Σύμφωνα με ερευνητικά αποτελέσματα, η εφαρμογή της επιστημολογίας STEM ευνοείται και έχει
καλύτερα αποτελέσματα όταν ο εκπαιδευτικός έχει επαρκή γνώση του επιστημονικού περιεχομένου,
αλλά και παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου του γνωστικού αντικειμένου ώστε να μπορέσει να κάνει
διδακτική αναπλαισίωση.
Αντί να διδάσκουμε το περιεχόμενο του κάθε γνωστικού αντικειμένου και δεξιότητες και να
προσδοκούμε ότι οι μαθητές θα δουν τις συνδέσεις με τον πραγματικό κόσμο, μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση αναζητά τον εντοπισμό συνδέσεων ανάμεσα στα γνωστικά πεδία του STEM και παρέχει ένα
πλαίσιο για την μάθηση του περιεχομένου με δια-επιστημονικό τρόπο. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
εμπλακούν στην διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι Φυσικές Επιστήμες (Science), η Τεχνολογία
(Technology), η Μηχανική (Engineering) και τα Μαθηματικά (Mathematics) πρέπει να εφαρμόζονται σε
προβλήματα του πραγματικού κόσμου (Kelley & Knowles, 2016). Οι Kelley & Knowles (2016) προτείνουν
ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την εκπαίδευση STEM (βλ. παρακάτω εικόνα). Ο σκοπός του προτεινόμενου
πλαισίου είναι ο συνδυασμός των θεωριών μάθησης και της παιδαγωγικής που θα οδηγήσει σε καλύτερα
μαθησιακά αποτελέσματα (Παλιούρας, Α. Διπλωματική Εργασία 2017, Κούτσικος, Ι. Διπλωματική
Εργασία, 2017).
Στην εικόνα παρατηρούμε ότι οι έννοιες της εγκαθιδρυμένης μάθησης (Situated Learning), της
μηχανικής σχεδίασης (Engineering Design), της επιστημονικής έρευνας (Science Inquiry), του τεχνολογικού
εγγραματισμού (Technological Literacy) και της μαθηματικής σκέψης (Mathematical Thinking) είναι
συνδεδεμένες μεταξύ τους, σαν ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Κάθε τροχαλία στο σύστημα συνδέει κοινές
πρακτικές εντός των τεσσάρων κλάδων του STEM οι οποίες περιορίζονται από το σκοινί των κοινοτήτων
πρακτικής.
Οι κοινότητες πρακτικής είναι ομάδες επαγγελματιών που μοιράζονται τη γνώση τους, συζητούν και
παράγουν νέες ιδέες για τις καθημερινές πρακτικές τους σε διαρκή βάση. Σύμφωνα με τους Kelley &
Knowles (2016), οι STEM δραστηριότητες δεν είναι ανάγκη να εμπλέκουν κάθε φορά όλα τα γνωστικά
πεδία του STEM. Το σημαντικό είναι οι εκπαιδευτικοί να έχουν κατανοήσει πολύ καλά τις σχέσεις που
μπορούν να εγκαθιδρυθούν μεταξύ των πεδίων του STEM και να συμμετέχουν σε κοινότητες πρακτικής
με θέμα την εκπαίδευση STEM. Θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τον ρόλο των τροχαλιών.
 Τροχαλία 1: Μηχανική σχεδίαση. H «μηχανική σχεδίαση» μπορεί να αποτελέσει θεμελιώδη
παράγοντα για την ολοκλήρωση του STEM περιεχομένου. Η εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες
μπορεί να βελτιωθεί μέσω της μηχανικής σχεδίασης διότι δημιουργεί πολλές ευκαιρίες για
διερεύνηση και εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης. Επίσης, παρέχει ένα αυθεντικό πλαίσιο
μάθησης για την μαθηματική λογική κατά τη διάρκεια της σχεδίασης. Η διαδικασία της μηχανικής
σχεδίασης επιτρέπει στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τα μαθηματικά και την επιστημονική
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διερεύνηση για τη δημιουργία και τη διεξαγωγή πειραμάτων από την έκβαση των οποίων οι
μαθητές μαθαίνουν για την λειτουργία και την απόδοση πιθανών σχεδιαστικών λύσεων πριν την
κατασκευή των τελικών πρωτότυπων.
Εννοιολογικό πλαίσιο για την εκπαίδευση STEM (Kelley & Knowles, 2016). Ένας πολύπλοκος μηχανισμός
που πρέπει να εργασθεί με αρμονία για να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση όλων των υποσυστημάτων και
να σηκώσει το φορτίο STEM.

 Τροχαλία 2: Επιστημονική έρευνα. H επιστημονική έρευνα προετοιμάζει τους μαθητές να
σκέφτονται και να δρουν σαν πραγματικοί επιστήμονες, να κάνουν ερωτήσεις, να κάνουν
υποθέσεις, να διεξάγουν έρευνες και να χρησιμοποιούν επιστημονικές τεχνικές. Μια προσέγγιση
βασισμένη στην επιστημονική έρευνα περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου γνώσεις και εμπλοκή των
καθηγητών και των μαθητών. Οι μαθητές μπορούν να γίνουν οι οδηγοί της μάθησης τους, όταν
έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν τα δικά τους ερωτήματα που σχετίζονται με το
περιεχόμενο της επιστήμης που ερευνούν. Κατά την άποψή μας συνδέεται με τα στάδια της
διερευνητικής/ανακαλυπτικής μάθησης.
 Τροχαλία 3: Τεχνολογικός εγγραματισμός. Η τεχνολογία είναι ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων
και πρακτικών. Πρέπει να δίνονται ευκαιρίες στους μαθητές να σκέφτονται κριτικά για την
τεχνολογία και να γίνουν τεχνολογικά εγγράμματοι. Οι καθηγητές STEM πρέπει να παρέχουν
στους μαθητές τους ευκαιρίες για να σκέφτονται μέσω της τεχνολογίας σαν ένα όχημα για
αλλαγές με αρνητικές και θετικές επιπτώσεις στον πολιτισμό, στην κοινωνία, στην πολιτική, στην
οικονομία και στο περιβάλλον. Η τροχαλία αυτή έχει άμεση σχέση με την υπολογιστική επιστήμη,
λόγω της επιστημολογίας του STEM.
 Τροχαλία: Μαθηματική σκέψη. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι μαθητές έχουν καλύτερες επιδόσεις
στα μαθηματικά όταν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν την STEM εκπαίδευση. Ενσωματώνοντας
STEM πρακτικές, που περιλαμβάνουν μαθηματικές αναλύσεις, αλγορίθμους, μοντέλα,

Το STEM και η Υπολογιστική Σκέψη στη Διδακτική - Εισαγωγή στη Θεωρία & Μεθοδολογία του STEM  95

απαραίτητες για την αξιολόγηση σχεδιαστικών λύσεων (engineering design), παρέχουμε την
απαραίτητη λογική στους μαθητές να μάθουν μαθηματικά και να δουν τις συνδέσεις ανάμεσα σε
αυτά που έμαθαν στο σχολείο και σε αυτά που απαιτούνται στα επαγγέλματα που συνδέονται με
το STEM.
 Το σκοινί: Κοινότητες πρακτικής. Σε μια κοινότητα πρακτικής, αρχάριοι και πιο έμπειροι
επαγγελματίες, μπορούν να μάθουν από την παρατήρηση, την υποβολή ερωτήσεων και από την
συμμετοχή τους στην κοινότητα μαζί με άλλους που έχουν διαφορετική εμπειρία ο καθένας. Η
μάθηση διευκολύνεται όταν αρχάριοι και έμπειροι επαγγελματίες οργανώνουν τη δουλειά τους
με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να δουν, να συζητήσουν και να
εμπλακούν σε κοινές πρακτικές. Μια κοινότητα για το STEM στην εκπαίδευση είναι μια πρόκληση
για τους καθηγητές διότι γνωρίζουν πιο έμπειρους καθηγητές και διατηρούν επαφές μαζί τους.
Επίσης πολλές φορές μέλη της κοινότητας επιτρέπουν σε συναδέλφους τους, που είναι και αυτοί
μέλη, να εξασκηθούν στο STEM κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους.
Με βάσει τα παραπάνω, τα αναλυτικά προγράμματα θα πρέπει να επανασχεδιασθούν. Τα νέα αναλυτικά
προγράμματα θα πρέπει να κινούνται προς την «ολοκλήρωση» της γνώσης. Δεν αναφερόμαστε σε
«διαθεματικά» προγράμματα που καταργούν τα γνωστικά αντικείμενα. Αντίθετα θεωρούμε πολύ
σημαντικό να κρατηθούν τα γνωστικά αντικείμενα και να ολοκληρωθούν δια-επιστημονικά μεταξύ τους
ακολουθώντας την μεθοδολογία του υπολογιστικού πειράματος και τις διαστάσεις της Υ.Σ.
4.4 Πρακτικός οδηγός εισαγωγής του STEM
Οι Vasquez et al. (2013) προτείνουν πέντε βασικές αρχές που πρέπει να έχουμε υπόψη μας για τη
σχεδίαση STEM μαθημάτων (Παλιούρας, 2017).
1. Εστίαση στην ολοκλήρωση. Συνδυάζοντας δύο ή περισσότερα γνωστικά πεδία επιτρέπει στον
εκπαιδευτικό να βοηθήσει τους μαθητές να δουν τη σχετικότητα των θεμάτων, να αναγνωρίσουν
κοινά μοντέλα και πρότυπα, συνδέοντας μαζί φαινομενικά ασύνδετες ομάδες πληροφοριών.
Συνδυάζοντας την επιστήμη με την μηχανική, είτε τις κοινωνικές επιστήμες με τα μαθηματικά, μια
δια-επιστημονική προσέγγιση θα βοηθήσει τους μαθητές να δημιουργήσουν συνδέσεις ανάμεσα
σε θέματα που γνωρίζουν, να προτείνουν καινοτόμες και δημιουργικές λύσεις και να σκεφτούν
ευρύτερα για ένα πρόβλημα ή μια κατάσταση.
2. Δημιουργία συνδέσεων. Δεν είναι πάντα εμφανές στους μαθητές πώς η νέα αποκτηθείσα γνώση
είναι εφαρμόσιμη. Για το λόγο αυτό πρέπει να φροντίσουμε για την σύνδεση της νέας γνώσης με
προβλήματα και τις καταστάσεις του πραγματικού κόσμου. Ερωτήματα που κάνουν συνήθως οι
μαθητές είναι: Γιατί πρέπει να ενδιαφερθώ γι’αυτό; Αφορά πραγματικό πρόβλημα ή κάποια
τρέχουσα κατάσταση; Υπάρχει κάποιο επάγγελμα που σχετίζεται με τη νέα γνώση και θα με
ενδιέφερε οπότε να προσέξω; Μπορώ να βρω μια καλύτερη δουλειά αν προσέξω;
3. Έμφαση στις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Ένα κρίσιμο θέμα για το εργατικό δυναμικό του αύριο
δεν είναι πόση γνώση μπορεί να επεξεργαστεί, αλλά πώς μπορεί να έχει πρόσβαση στις
πληροφορίες όταν χρειάζεται και πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να
λύσει με δημιουργικό τρόπο προβλήματα και να επικοινωνήσει τις ιδέες και τις αντιλήψεις του με
αποτελεσματικό τρόπο.
4. Πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών. Χρησιμοποιώντας κατάλληλες δραστηριότητες και
ερωτήσεις (βλ. και πρώτο στάδιο της διερευνητικής/ανακαλυπτικής μάθησης), πρέπει να
προκαλούμε το ενδιαφέρον των μαθητών. Είναι σημαντικό επίσης να σχεδιάζουμε
δραστηριότητες που να μην είναι πολύ δύσκολες με αποτελέσματα να τις εγκαταλείπουν οι
μαθητές, ούτε πολύ εύκολες με συνέπεια να βαριούνται. Πρέπει να δίνουμε σημασία στην
συμμετοχή όλο και περισσότερο μαθητών και όχι μόνο αυτών που κατέχουν πολύ καλά τη γνώση
του περιεχομένου.
5. Ποικιλία δραστηριοτήτων και προσεγγίσεων. Να παρέχουμε μια ποικιλία μαθησιακών στόχων
στις STEM δραστηριότητες που σχεδιάζουμε, ώστε οι μαθητές να εκφράζουν τις γνώσεις με
πολλούς τρόπους, να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και να επεκτείνουν το σύνολο των
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δεξιοτήτων τους. Να χρησιμοποιούμε προσεγγίσεις μάθησης βασισμένες στο πρόβλημα
(problem-based learning), σύμφωνα με την οποία οι μαθητές προσπαθούν να δώσουν
δημιουργικές λύσεις σε ένα πρόβλημα και προσεγγίσεις βασισμένες στο project (project-based
learning) όπου οι μαθητές εμπλέκονται σε μια ενεργό αναζήτηση που αφορά τον πραγματικό
κόσμο μέσω της σύνδεσης με πραγματικούς ανθρώπους, γεγονότα και αληθινά προβλήματα.
Για την επιτυχή διδασκαλία του STEM οι Stohlmann, Moore & Roehrig (2012) προτείνουν το μοντέλο
s.t.e.m (support, teaching, efficacy, and materials) το οποίο αποτελείται από τις εξής τέσσερις κατηγορίες:
 Υποστήριξη (Support)
 Διδασκαλία (Teaching)
 Αποτελεσματικότητα (Efficacy)
 Υλικά (Materials)
Πίνακας. To STEM μοντέλο των Stohlmann, Moore & Roehrig για την διδασκαλία του STEM






Υποστήριξη (Support)
Συνεργασίες με πανεπιστήμια ή κοντινά σχολεία
Ενδιαφέρον για την επαγγελματική εξέλιξη
Χρόνος για συνεργασία μεταξύ των καθηγητών
Εκπαίδευση στα προγράμματα σπουδών από έμπειρους καθηγητές και διατήρηση επαφών μαζί
τους
Διδασκαλία (Teaching)
Σχεδιασμός μαθήματος
 Εστίαση στις σχέσεις των εννοιών
 Δημιουργία πολλαπλών
αναπαραστάσεων
 Κατανόηση των παρανοήσεων των
μαθητών
 Κατανόηση των δυνατοτήτων των
μαθητών
 Επίλυση προβλήματος-σχεδιασμός
μοντέλων-αναγνώριση προτύπων
 Μαθητοκεντρική μάθηση
 Δόμηση πάνω στις προηγούμενες
γνώσεις των μαθητών
 Εστίαση στις μεγάλες ιδέες,
έννοιες, ή θέματα
 Ενσωμάτωση της τεχνολογίας
 Πραγματικός κόσμος και
πολιτιστική συνάφεια

Πρακτικές στην τάξη
 Ερωτήσεις και υποθέσεις
 Αιτιολόγηση των σκέψεων-κυρίως μέσω των
μοντέλων
 Διαδικασίες αναστοχασμού
 Εστίαση στην αναγνώριση προτύπων
 Χρήση αξιολόγησης σαν μέρος τη διδασκαλίας
 Συνεργατική μάθηση
 Αποτελεσματική χρήση των βοηθημάτων
 Διερεύνηση

Αποτελεσματικότητα (Efficacy)
 Η γνώση του περιεχομένου (content knowledge) και η παιδαγωγική γνώση (pedagogical
knowledge) συνεισφέρουν στη θετική αυτό-αποτελεσματικότητα
 Η δέσμευση στην εκπαίδευση STEM είναι ζωτικής σημασίας
 Ο σχεδιασμός και η οργάνωση είναι πολύ κρίσιμοι παράγοντες







Υλικά (Materials)
Πόροι τεχνολογίας-γλώσσες προγραμματισμού απλά παραδείγματα (βλ. πρόγραμμα Google)
Ευρεία άποψη της τεχνολογίας
Εκπαιδευτικά κιτ για δραστηριότητες
Ειδικός χώρος για τις δραστηριότητες και αποθηκευτικός χώρος για τα υλικά
Τραπέζια για ομαδική δουλειά
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Η κατηγορία Διδασκαλία (Teaching) καταλαμβάνει τον περισσότερο χώρο διότι η γνώση του
περιεχομένου είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται για πρώτη φορά
με την εκπαίδευση STEM (Stohlmann, Moore & Roehrig, 2012). Μια ολοκληρωμένη STEM εκπαίδευση
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το περιεχόμενο και τις διδακτικές πρακτικές για το STEM. Στους πίνακες
που ακολουθούν μπορείτε να δείτε προτεινόμενες διδακτικές πρακτικές για το πεδίο των Φυσικών
Επιστημών (Science Practices) και το πεδίο της Μηχανικής (Engineering Practices) και να εντοπίσετε τις
διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ των δύο αυτών πεδίων (NRC, 2012). Αρχικά παρουσιάζουμε ένα
πίνακα για τη διδασκαλία των Φ.Ε.
Πρακτικές για τη διδασκαλία των Φ. Ε. (Science Practices)
 Έναρξη με μια επιστημονικά προσανατολισμένη ερώτηση για ένα φαινόμενο.
 Χρησιμοποίηση μοντέλων και εννοιών για την συλλογή δεδομένων και την ανάπτυξη εξηγήσεων για τα
φυσικά φαινόμενα.
 Επιστημονική έρευνα σε ένα πεδίο ή στο εργαστήριο χρησιμοποιώντας μια συστηματική προσέγγιση.
 Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων από επιστημονικές έρευνες, χρησιμοποιώντας μια σειρά εργαλείων
για την ανάλυση (πινακοποίηση, γραφική αναπαράσταση, οπτικοποίηση, στατιστική ανάλυση) και των
εντοπισμό μοτίβων (patterns).-Σύνδεση με την Υ.Σ.
 Η μαθηματική και η υπολογιστική σκέψη είναι βασικά εργαλεία για την αναπαράσταση μεταβλητών
και των σχέσεών τους. Αυτού του είδους οι τρόποι σκέψης επιτρέπουν τις προβλέψεις, τον έλεγχο
προβλέψεων και τον εντοπισμό μοτίβων (patterns) ή συσχετίσεων.
 Η δημιουργία της επιστημονικής θεωρίας για την παροχή εξηγήσεων είναι ένας στόχος για τους
επιστήμονες. Η εξήγηση ενός φαινομένου από τους εκπαιδευόμενους πρέπει να βασίζεται στα
διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συλλέξει. Αν χρειασθεί-σύμφωνα με την μεθοδολογία του
υπολογιστικού πειράματος- επιστρέφουν οι εκπαιδευόμενοι στο μοντέλο (τροποποίηση) ή στον
αλγόριθμο (αποσφαλμάτωση).
 Επιχειρήματα με αποδεικτικά στοιχεία είναι το κλειδί για τις επιστημονικές πρακτικές, παρέχοντας μια
συλλογιστική για την εξήγηση ενός φυσικού φαινόμενου. Οι επιστήμονες υπερασπίζονται τις εξηγήσεις
που δίνουν, διατυπώνουν αποδείξεις με βάση τα στοιχεία και εξετάζουν τις ιδέες τους με
εμπειρογνώμονες και άτομα που έχουν παρόμοιες ιδέες.

Πρακτικές για αντικείμενα διδασκαλίας της επιστήμη των μηχανικών.
 Αφετηρία με ένα πρόβλημα, μια ανάγκη ή επιθυμία για ένα πρόβλημα της επιστήμης των μηχανικών
που πρέπει να επιλυθεί.
 Χρήση μοντέλων-αλγορίθμων και προσομοιώσεων για την ανάλυση υπαρχόντων συστημάτων.
 Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων που έχουν συλλεχτεί από δοκιμές των σχεδίων (designs) και έρευνα
για τον εντοπισμό βέλτιστων σχεδιαστικών λύσεων.
 Η μαθηματική και η υπολογιστική σκέψη είναι αναπόσπαστο κομμάτι για το σχεδιασμό, επιτρέποντας
στους μηχανικούς να κάνουν δοκιμές (run tests) και να χρησιμοποιήσουν μαθηματικά μοντέλα για την
αξιολόγηση της απόδοσης μιας σχεδιαστικής λύσης πριν τη δημιουργία των πρωτοτύπων. Χρήση της
μεθοδολογίας του υπολογιστικού πειράματος.
 Η κατασκευή σχεδιαστικών λύσεων χρησιμοποιώντας μια συστηματική προσέγγιση για την επίλυση
προβλημάτων βασίζεται στην επιστημονική γνώση και σε μοντέλα ή πρότυπα του πραγματικού
κόσμου. Κάθε προτεινόμενη λύση προκύπτει από μια διαδικασία εξισορρόπησης ανταγωνιστικών
κριτηρίων των επιθυμητών λειτουργιών, την τεχνολογική σκοπιμότητα, το κόστος, την ασφάλεια, την
αισθητική, και τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Δεν υπάρχει συνήθως μια βέλτιστη λύση,
αλλά μια σειρά από λύσεις. Ποια είναι η καλύτερη επιλογή εξαρτάται από τα κριτήρια που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των αξιολογήσεων.
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 Επιχειρήματα με τα αποδεικτικά στοιχεία είναι το κλειδί για την μηχανική για τον εντοπισμό των
καλύτερων δυνατών λύσεων σε ένα πρόβλημα. Ο εντοπισμός της καλύτερης λύσης βασίζεται σε μια
συστηματική προσέγγιση με τη σύγκριση εναλλακτικών λύσεων, τη διαμόρφωση αποδεικτικών
στοιχείων από δοκιμές, και την αναθεώρηση των σχεδιαστικών λύσεων.

Πρακτικές για αντικείμενα διδασκαλίας Μαθηματικών (National Governors Association Center for Best
Practices & Council of Chief State School Officers, 2010).
 Κατανόηση του προβλήματος και επιμονή για την επίλυσή του. Οι ικανοί μαθητές στα μαθηματικά
εξηγούν το νόημα του προβλήματος και αναζητούν στοιχεία για την επίλυσή του.
 Λογική και αφαιρετική σκέψη. Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν αφαιρετικές δομές μιας
κατάστασης, να την αναπαραστήσουν με σύμβολα και στη συνέχεια να την χειριστούν.
 Κατασκευή βιώσιμων επιχειρημάτων και κριτική στη συλλογιστική των άλλων.
 Μοντελοποίηση με μαθηματικά.
 Προσοχή στην ακρίβεια.
 Αναζήτηση και χρήση δομών/προτύπων.
 Αναζήτηση και έκφραση της κανονικότητας με επαναλαμβανόμενη συλλογιστική.
 Χρήση αλγορίθμων.
Στη συνέχεια ακολουθεί ένας αντίστοιχος πίνακας για τις φυσικές επιστήμες και τη τεχνολογία.
Πίνακας4.1: Λίστα δεξιοτήτων και πρακτικών για τις Φ.Ε. και την τεχνολογία
Φυσικές επιστήμες
 Κατανόηση προβλήματος και τι χρειάζεται
για την διερεύνησή του.

Τεχνολογία
 Αναγνώριση κριτηρίων, περιορισμών
προδιαγραφές του προβλήματος.

 Παραγωγή ερωτήσεων για διερεύνηση.

 «Διαχείριση» και κατανόηση των υλικών.

 Έρευνα με πειραματισμό, μοντελοποίηση,
μάθηση
από
μελέτες
περίπτωσης,
διαχείριση
μεταβλητών,
ακριβής
παρατήρηση και μέτρηση.

 Έρευνα για τους σκοπούς της σχεδίασης της
εφαρμογής και τρέξιμο μοντέλων (running
models), μελέτη και μάθηση από μελέτες
περίπτωσης.

 Εμπεριστατωμένη
λήψη
αποφάσεων,
αναφορά σε αιτιολογημένα συμπεράσματα.
 Επανάληψη προς την κατανόηση.

 Εμπεριστατωμένη
λήψη
αποφάσεων,
αναφορά σε αιτιολογημένες αποφάσεις
σχεδίασης.
 Επανάληψη προς μια αρκετά καλή λύση.

 Επιστημονική εξήγηση.

 Εξήγηση αποτυχιών και βελτίωση λύσεων.

 Σχεδιασμός έρευνας.

 Προτεραιότητα σε κριτήρια, ανταλλαγή των
κριτηρίων μεταξύ τους και βελτιστοποίηση.

 Ανακοίνωση των ιδεών, αποτελεσμάτων,
ερμηνειών,
επιπτώσεων,
αιτιολογιών,
εξηγήσεων, αρχών.

 Ανακοίνωση
των
ιδεών,
αποφάσεων
σχεδίασης,
αιτιολογιών,
εξηγήσεων,
εμπειρικών κανόνων σχεδιασμού.

 Ομαδική εργασία, συνεργασία με όλες τις
ομάδες.

 Ομαδική εργασία, συνεργασία με όλες τις
ομάδες.

και

Το STEM και η Υπολογιστική Σκέψη στη Διδακτική - Εισαγωγή στη Θεωρία & Μεθοδολογία του STEM  99

4.5 STEM και Project Based Learning
Σύμφωνα με τον οργανισμό «Buck Institute for Education» (BIE), η μέθοδος «P» (PBL) είναι μια μέθοδος
διδασκαλίας με την οποία η μαθητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες δουλεύοντας για ένα μεγάλο
χρονικό διάστημα για να δώσουν απαντήσεις και λύσεις σε μια ελκυστική και σύνθετη ερώτηση,
πρόβλημα ή πρόκληση (Παλιούρας, Α, Διπλωματική Εργασία, 2017).
Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν την μέθοδο PBL όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά, ο
οργανισμός BIE δημιούργησε ένα μοντέλο για την PBL το οποίο αποτελείται από τρία βασικά μέρη (BIE,
2015):
 Μαθησιακά αποτελέσματα
 Βασικά στοιχεία σχεδίασης του Project
 Πρακτικές διδασκαλίας project-based προσέγγισης
Μαθησιακά αποτελέσματα. Οι μαθητές μαθαίνουν πως να εφαρμόζουν την γνώση στον πραγματικό
κόσμο και να τη χρησιμοποιήσουν για να λύνουν προβλήματα, να απαντάνε σε πολύπλοκες ερωτήσεις και
να δημιουργούν υψηλού επιπέδου προϊόντα. Πρέπει να είναι ικανοί να σκέφτονται κριτικά, να λύνουν
προβλήματα, να συνεργάζονται αποτελεσματικά με άλλους και να διαχειρίζονται τους εαυτούς τους. Όλα
τα projects πρέπει να εστιάζουν σε αυτές τις δεξιότητες.

Στοιχείο
1ο

Ο πυρήνας του project είναι ένα πρόβλημα για έρευνα και επίλυση ή μια ερώτηση για
εξερεύνηση και απαντήσεις που ενδιαφέρει τους μαθητές και έχει σύνδεση με την
καθημερινότητά τους (πχ το κλίμα στη περιοχή τους). Ένα ελκυστικό πρόβλημα ή μια ερώτηση
κάνει τη μάθηση να έχει νόημα για τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσπαθούν να
διατυπώσουν το πρόβλημα ή την ερώτηση με τη μορφή ενός ανοιχτού, φιλικού προς τους
μαθητές "ζητήματος" που να εστιάζει στην εργασία που πρέπει να κάνουν. Για παράδειγμα,
ένα ερώτημα θα μπορούσε να είναι: "Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα
ανακύκλωσης του σχολείου μας ώστε να μειώσουμε τα απορρίμματα;".

Στοιχείο
2ο

Το δεύτερο στοιχείο σχεδίασης ενός project είναι η συνεχής έρευνα. Η διαδικασία της
έρευνας απαιτεί χρόνο και δεν διαρκεί μόνο λίγες μέρες. Είναι επαναληπτική μέχρι να βρεθεί
μια ικανοποιητική λύση ή απάντηση. Τα projects περιλαμβάνουν διάφορες πηγές
πληροφορίας, όπως βιβλία, αναζητήσεις σε web sites, συνεντεύξεις από ειδικούς, παρόχους
υπηρεσιών και απλούς ανθρώπους. Οι μαθητές πρέπει επίσης να κατευθυνθούν σε ειδικά
αποθετήρια με μαθησιακά αντικείμενα αλλά και μαθησιακές διαδρομές. Οι μαθητές μπορεί να
κάνουν και έρευνα για τις ανάγκες των χρηστών για ένα προϊόν που σκέφτονται να
δημιουργήσουν.

Στοιχείο
3ο

Το τρίτο στοιχείο είναι η αυθεντικότητα. Το project πρέπει να είναι αυθεντικό. Δηλαδή, τα
προβλήματα προς επίλυση να αφορούν την πραγματική ζωή. Μπορεί να περιλαμβάνει τη
χρήση πραγματικών διαδικασιών, εργαλείων και προτύπων ποιότητας.

Στοιχείο
4ο

Βασικά στοιχεία σχεδίασης του Project.

Το τέταρτο στοιχείο της σχεδίασης είναι οι απόψεις των μαθητών. Οι μαθητές έχουν τον
έλεγχο πολλών φάσεων του project. Δημιουργούν δικές τους ερωτήσεις, βρίσκουν απαντήσεις
και λύσεις στα προβλήματα μόνοι τους και πολλές φορές αποφασίζουν για το ρόλο που θα
έχει ο καθένας μέσα στην ομάδα.

Στοιχείο
5ο

Το πέμπτο στοιχείο είναι ο αναστοχασμός (reflection). Κατά τη διάρκεια του project οι
μαθητές, με τον καθηγητή, πρέπει να αναστοχάζονται στο τι μαθαίνουν, πως μαθαίνουν και
γιατί μαθαίνουν. Ο αναστοχασμός πάνω στο ίδιο το project βοηθάει τους μαθητές να
αποφασίσουν πως θα προσεγγίσουν το επόμενο project και τον καθηγητή να βελτιώσει την
PBL τεχνική του.

Στοιχείο
6ο

Το έκτο στοιχείο της σχεδίασης ενός project είναι η κριτική και οι αλλαγές. Για την παραγωγή
υψηλής ποιότητας δουλειά από τους μαθητές απαιτείται εμπεριστατωμένη κριτική και
αλλαγές. Οι μαθητές πρέπει να διδαχθούν πως να ασκούν και να δέχονται εποικοδομητική
κριτική από τους συμμαθητές τους η οποία θα βελτιώσει τις διαδικασίες του project και τα
τελικά προϊόντα. Επίσης, κριτική μπορεί να γίνει και από ενήλικες και ειδικούς, προσδίδοντας
έτσι μια διαφορετική διάσταση στην κριτική αυτή του πραγματικού κόσμου.

Στοιχείο
7ο
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Το έβδομο στοιχείο της σχεδίασης ενός project είναι η δημιουργία ενός τελικού προϊόντος
προς δημοσίευση. Το τελικό προϊόν μπορεί να είναι κάτι χειροπιαστό, μια παρουσίαση της
λύσης ενός προβλήματος ή της απάντησης σε μια ερώτηση. Η δημιουργία του τελικού
προϊόντος ενθαρρύνει την υψηλού επιπέδου δουλειά γιατί οι μαθητές το παίρνουν υπόψη
τους πιο σοβαρά, λόγω της δημοσίευσης. Κανείς δεν θέλει να ρεζιλευτεί σε μια παρουσίαση
μπροστά σε ένα ακροατήριο. Μέσω της δημιουργίας του τελικού προϊόντος, οι μαθητές
κάνουν αυτό που έμαθαν κάτι χειροπιαστό. Με τη δημοσιοποίηση του προϊόντος προσδίδεται
στη διαδικασία της μάθησης μια κοινωνική διάσταση, το οποίο βελτιώνει τη διαδικασία της
μάθησης. Τέλος, με τη δημοσιοποίηση επιτυγχάνεται η επικοινωνία με τους γονείς των
μαθητών και την τοπική κοινωνία. Με αυτό τον τρόπο το σχολείο ανοίγει τις πόρτες τους στην
κοινωνία και μπορούν όλοι να δουν τα αποτελέσματα της διαδικασίας της μάθησης με την PBL
μέθοδο.

Πρακτικές διδασκαλίας project-based προσέγγισης. Η μετάβαση από την δασκαλοκεντρική διδασκαλία
στην PBL απαιτεί να δείξουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στους μαθητές. Οι παρακάτω πρακτικές πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη στην διδασκαλία με την μέθοδο PBL:








Σχεδιασμός και προγραμματισμός
Συμμόρφωση με πρότυπα για τη δημιουργία προϊόντων
Κατάλληλο κλίμα στην τάξη
Διαχείριση δραστηριοτήτων
Τεχνική της γνωστικής σκαλοπατιάς (Scaffold Student Learning)
Αξιολόγηση των μαθητών
Εμπλοκή του καθηγητή και υποστήριξη των μαθητών

Όταν αναφερόμαστε στον όρο STEM Project-Based Learning (STEM PBL) εννοούμε την ολοκλήρωση
(integration) του STEM με την μέθοδο PBL. Σύμφωνα με τον Capraro κ.α. (2013), η μέθοδος STEM μέσω
PBL (project based learning) είναι μια ασθενώς οριοθετημένη εργασία (ill-defined task - μια διαδικασία
που μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές λύσεις, όλες εξίσου αποδεκτές) της οποίας το αποτέλεσμα είναι
γνωστό και καθορισμένο, μέσα από την παροχή πλούσιου υποστηρικτικού υλικού.
Σε αυτήν την εκπαιδευτική προσέγγιση οι μαθητές θα πρέπει λύσουν διάφορα προβλήματα τα οποία, αν
τα δούμε στο σύνολό τους, επιδεικνύουν την ικανότητα των μαθητών να προσεγγίζουν διάφορες έννοιες
που εμπίπτουν σε διάφορα θέματα STEM (να προσεγγίζουν προβλήματα μέσα από τη χρήση εννοιών που
εμπίπτουν σε διαφορετικά γνωστικά πεδία).
Οι δραστηριότητες και οι προκλήσεις δεν επιδέχονται ως λύση την εφαρμογή μιας μόνο υπάρχουσας
μεθοδολογίας ή αλγορίθμου. Είναι ανοιχτές σε πολλαπλές ερμηνείες δίνοντας την ελευθερία στους
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μαθητές να προσδιορίσουν οι ίδιοι τις βασικές και τις επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση ενός έργου ή μέρος αυτού. Η μέθοδος STEM PBL εμπλέκει τους μαθητές σε αυθεντικά
προβλήματα με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, ενώ βασίζεται στο
θεωρητικό υπόβαθρο της διερευνητικής/ανακαλυπτικής μάθησης, όπου οι μαθητές εμπλέκονται στα
διάφορα στάδια της επίλυσης προβλήματος, σε δια-επιστημονικά προγράμματα σπουδών, σε ανοιχτού
τύπου ερωτήσεις, σε hands-on δραστηριότητες, σε ομαδική δουλειά και σε αλληλεπιδραστικού τύπου
δραστηριότητες (Han, Capraro, & Capraro, 2014).
Η αποτελεσματική STEM PBL εκπαίδευση πρέπει να είναι δια-επιστημονική και να περιλαμβάνει
στόχους στο πλαίσιο hands-on δραστηριοτήτων για την παραγωγή ενός τεχνουργήματος (Capraro &
Slough, 2008). Σύμφωνα με τον Capraro κ.α. (2013) ένα σχέδιο μαθήματος στην STEM PBL εκπαίδευση
πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω δέκα διαστάσεις:

SKINNER
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Δραστηριότητα 4.4

Με βάση το επιστημονικό σας αντικείμενο να περιγράψετε ένα σχέδιο μαθήματος στην STEM PBL
εκπαίδευση το οποίο να περιλαμβάνει και δέκα διαστάσεις.
Περιγραφή ενότητας:

Εισαγωγή στο θέμα
(ill-defined task)

Σκοπός και στόχοι
(Objectives)

Συνδέσεις
(Connections)

Σαφώς
καθορισμένα
αποτελέσματα
(Well-Defined
Outcome)
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Υλικά
(Materials)

Έναυσμα
(Engagement)

Έρευνα
(Exploration)

Εξήγηση
(Explanation)

Επεκτάσεις
(Extension)
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Αξιολόγηση
(Evaluation/Assess
ment)

Η μέθοδος PBL εστιάζει στην δημιουργία ενός προϊόντος ή τεχνουργήματος χρησιμοποιώντας την
μάθηση που βασίζεται στην επίλυση προβλήματος και στην διερεύνηση, ανάλογα με το βάθος της
ερώτησης που έχει τεθεί στην αρχή του project. Η διερεύνηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους
μαθητές σε κάθε στάδιο του project. Η μέθοδος STEM PBL έχει σχεδιαστεί για να είναι οι μαθητές
υπεύθυνοι για την μάθησή τους, ενθαρρύνοντας τους έτσι να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται
στον 21ο αιώνα, όπως τεχνολογικές δεξιότητες και δεξιότητες επίλυσης προβλήματος (Capraro, Capraro,
& Morgan, 2013).
4.6. Επίλογος
«Ολοκληρώνοντας» την διδασκαλία με υλοποίηση των διαστάσεων της Υ.Σ., την αξιοποίηση του
υπολογιστικού πειράματος και με την υιοθέτηση της δια-επιστημονικότητας ως επιστημολογικό
περιεχόμενο του STEM -και όχι μόνο με τα γνωστικά αντικείμενα του STEM- οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν
την δυνατότητα να διερευνήσουν και να εφαρμόσουν υπολογιστικές προσεγγίσεις –μέσω της
μεθοδολογίας και των χώρων του υπολογιστικού πειράματος- μέσα σε ένα σαφώς προσδιορισμένο
πλαίσιο για τα αντικείμενα του STEM. Αυτή είναι η μια πλευρά της σχέσης, από την Υ.Σ. στο STEM. Από
αυτή τη σχέση, δηλαδή την διάχυση της Υ.Σ. στο STEM, κερδίζει το STEM γιατί οι εκπαιδευόμενοι
εκτίθενται σε ιδέες σχετικά με την Υ.Σ. μέσα από διαφορετικές γνωστικές περιοχές. Η αντίστροφη
διαδικασία είναι επίσης σημαντική. Η Υ.Σ. κερδίζει από το STEM γιατί οι εφαρμογές από τα γνωστικά
αντικείμενα του STEM μπορούν να τροφοδοτήσουν τα δομικά στοιχεία του STEM.
Για παράδειγμα η αναζήτηση δια-επιστημονικής λύσης σε ένα πρόβλημα οδηγεί σε διαδικασίες που
έχουν άμεση συνάφεια με αυτές της Υ.Σ. Τα παραπάνω προκύπτουν και από σχετικές έρευνες (π.χ.
Guzdial, 1994; National Research Council, 2011; Repenning, Webb, & Ioannidou, 2010; Sengupta,
Kinnebrew, Basu, Biswas, & Clark, 2013; Wilensky & Reisman, 2006). Αυτή δυαδική σχέση είναι ο πυρήνας
της σχέσης Υ.Σ και STEM.
Η νύφη μπορεί να είναι η Υ.Σ. και ο γαμπρός το STEM
και σε αυτές τις καταστάσεις δεν υπάρχει διαζύγιο!
Ένας άλλος σημαντικός λόγος για τη διασύνδεση Υ.Σ. και STEM είναι η ανάπτυξη της σχέσης των
σχολείων και των ΑΕΙ με ένα πλατύτερο κοινό. Οι δράσεις STEM είναι δράσεις –ενταγμένες σε μια
μαθησιακή διδακτική ακολουθία- που έχουν άμεση σχέση με τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου,
που για να λυθούν χρειάζεται η δια-επιστημονική προσέγγιση του STEM σε συνδυασμό με τις δεξιότητες
επίλυσης προβλήματος που προσφέρει η Υ.Σ. Ένα άλλο κίνητρο για την ολοκλήρωση της σχέσης ανάμεσα
στην Υ.Σ. και το STEM είναι ότι ο συνδυασμός αυτός μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να ανταποκριθούν
στις σύγχρονες ανάγκες επιστημονικών πεδίων, όπως για παράδειγμα το Computational Engineering η
Bioinformatics , η Chemometrics, η Neuroinformatics κλπ. Το ζητούμενο του γάμου αυτού είναι η
δυαδική σχέση. Το STEM προσφέρει την διε-επιστημονικότητα και η νύφη, η Υ.Σ., τις μεθόδους για την
ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας . Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η διεθνής τάση είναι η
διαδρομή από τις ΤΠΕ στο STEM (π.χ. http://www.raeng.org.uk/publications/reports/uk-stem-educationlandscape). Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αγνοήσουμε την χρησιμότητα των ΤΠΕ, αλλά θα πρέπει να
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αντιληφθούμε ότι χρειάζεται η περιχαράκωση και η διατήρηση των ειδικοτήτων, αλλά και η ολοκλήρωσημέσω της κατάλληλης επιμόρφωσης-των ειδικοτήτων στην επιστημολογία του STEM.
Δραστηριότητα 4.5

Τι δραστηριότητες θα προτείνατε για την «διδασκαλία» των διαστάσεων της Υ.Σ. χρησιμοποιώντας την
επιστημολογία STEM;

Δραστηριότητα 4.6

Μετά από βιβλιογραφική επισκόπηση να απαντήσετε στο εξής ερώτημα: Ποιες διαστάσεις της Υ.Σ.
θεωρείτε πιο σημαντικές για την εισαγωγή του STEM στην εκπαίδευση;
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Δραστηριότητα 4.7

Να ανατρέξετε στο άρθρο της Anderson,N, (2016), A Call for Computational Thinking in Undergraduate
Psychology, Psychology Learning & Teaching, Vol 15, Issue 3, 2016, όπου περιέχεται υλικό για την
υλοποίηση της Υ.Σ. στην Ψυχολογία. Να αναλύσετε με ποιο τρόπο υλοποιείται η Υ.Σ. και ποιες
διαστάσεις της. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να προκαλέσει και την έναρξη διπλωματικής εργασίας
σε αποφοίτους παιδαγωγικών προπτυχιακών τμημάτων ή μεταπτυχιακών φοιτητών.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1.
2.

Να αναπτύξετε τον ορο «δια-επιστημονική» προσέγγιση.
Να περιγράψετε τις διαφορές ανάμεσα στην multidisciplinarity , interdisciplinarity και την
transdisciplinarity προσέγγιση
3. Να περιγράψετε ένα τρόπο διασύνδεσης της STEM μεθοδολογίας με το αναλυτικό πρόγραμμα μιας
θεματικής ενότητας της γνωστικής σας περιοχής
4. Να αναπτύξετε τον τρόπ διασύνδεσης της της STEM μεθοδολογίας και του Project Based Learning
5. Να περιγράψετε To STEM μοντέλο των Stohlmann, Moore & Roehrig για την διδασκαλία του STEM

