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Αγαπητοί εκπαιδευτικοί και γονείς

Ο σκοπός της εκπαιδευτικής σειράς  είναι να εμπλακούν οι μαθητές/μαθήτριες στην 
έννοια της κατασκευής, στις πρακτικές της Υπολογιστικής Σκέψης (Υ.Σ.), και όχι απλώς να μάθουν 
έννοιες της Πληροφορικής. 

Ο απώτερος στόχος είναι διττός και έγκειται στην εμπλοκή των μαθητών/μαθητριών:

• στις δεξιότητες της Τεχνολογίας και στις πρακτικές της Μηχανικής – Μηχανοτεχνίας και των
Επιστημών, και

• στις δεξιότητες του Νου και σε χειρωνακτικές δραστηριότητες μέσω της επίλυσης προβλη-
μάτων, αξιοποιώντας τις πρακτικές της Υπολογιστικής Σκέψης, π.χ. την εύρεση μοτίβου, την
κατασκευή μοντέλου κ.λπ., πριν υλοποιήσουν ένα τεχνούργημα, το οποίο θα βασίζεται σε
έννοιες των Επιστημών αλλά και στον σχεδιασμό που εφαρμόζουν οι Μηχανικοί.

Οι δεξιότητες που θα αναπτυχθούν θα είναι τόσο γνωστικές όσο και δεξιότητες τεχνικές και 
στάσεις και θα περιλαμβάνουν: 

	τη δημιουργικότητα,

	την καινοτομία, 

	την κριτική σκέψη, 

	την επίλυση προβλημάτων 

	την επικοινωνία,

	τη συνεργατικότητα και 

	την Υπολογιστική Σκέψη.

Οι παραπάνω δεξιότητες είναι γνωστές στη βιβλιογραφία ως «δεξιότητες STE(Α)M», σύμφωνα 
με διεθνείς οργανισμούς, όπως η UNESCO, ο OECD (ΟΟΣΑ) κ.λπ.

Για να αναπτυχθούν αυτές οι «δεξιότητες STE(A)M» ‒όπου το Α αναφέρεται στις Τέχνες (Art)‒, 
είναι απαραίτητη η επίλυση προβλημάτων που αναφέρονται στις βασικές έννοιες των Επιστημών 
αλλά και‒ αυτό είναι και η προστιθέμενη αξία αυτής της εκπαιδευτικής σειράς‒ η ενσωμάτωση 
σε αυτά τα προβλήματα των καλούμενων διεθνώς «εγκάρσιων εννοιών», οι οποίες «διασχίζουν» 
γνωστικές περιοχές. Ο σημαντικότερος λόγος της ενσωμάτωσης αυτών των «εγκάρσιων εννοιών» 
είναι ότι τα σημερινά προβλήματα απαιτούν για την επίλυσή τους τη διεπιστημονική προσέγγιση 
– και ένας τρόπος υλοποίησης της διεπιστημονικότητας είναι η αξιοποίηση αυτών των εννοιών
(π.χ. μια «εγκάρσια έννοια» είναι το αίτιο-αποτέλεσμα ή η εύρεση της σχέσης ενός συστήματος 
με τα υποσυστήματά του).

Ευχόμαστε και ελπίζουμε η σειρά  να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους/τις μα-
θητές/μαθήτριες να εμπλακούν στις «δεξιότητες STE(A)M», ώστε στο μέλλον να απασχοληθούν 
ως ερευνητές σε σύγχρονα επαγγέλματα, στο πλαίσιο της Οικονομίας του 21ου αιώνα και της 
Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Πρόλογος


