Το έργο CREATEskills
σχεδιάσθηκε για να
αναπτύξει και να
υλοποιήσει καινοτόμες
πρακτικές διδασκαλίας και
μάθησης, εργαλεία και
μεθοδολογίες για τα
σχολεία της Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης στην
Πορτογαλία, την Ισπανία,
την Ελλάδα και την
Λιθουανία, με στόχο την
καθιέρωση της
διδασκαλίας STEM στις
σχολικές τάξεις ώστε να
βελτιωθεί η ποιότητα και η
συνάφεια της μαθησιακής
διαδικασίας στο δημοτικό
όσον αφορά στην
ελκυστικότητα των STEM
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Επιστήμες - Science. Τεχνολογία Technology. Μηχανική - Engineering.
Μαθηματικά -Mathematics.

Εργαλειοθήκη και Οδηγός
Δασκάλου
“Εργαλεία Κοινωνικής Μάθησης
του STEM

Διαδικτυακή Πλατφόρμα STEM
on the WEB

Συλλογή Βέλτιστων Πρακτικών
Βρείτε στην ιστοσελίδα μας τις καινοτόμες
πρακτικές που έχουμε αναπτύξει για την
διδασκαλία STEM στην πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση :
 Επιστημονικές εκθέσεις/γιορτές
 Ολυμπιακοί Αγώνες για το STEM
 Μαθαίνοντας
Επιστήμες μέσω του
Θεάτρου
 Ο σχολικός μου κήπος
 Εργαστήρια εκπαίδευσης
 Διεπιστημονικά έργα/projects
 Λογικό-Μαθηματικό πλάνο
 Το πρόγραμμα TECHMI

Δίκτυο για τους εκπαιδευτικούς της ΕΕ ένα "εικονικό δωμάτιο καθηγητή" για την
ανταλλαγή
εκπαιδευτικού
υλικού,
πρακτικών και εμπειριών.
 Εικονική Βιβλιοθήκη με σχετικά έγγραφα,
ερευνητικές μελέτες, άρθρα και άλλο
υλικό σχετικά με τη μάθηση STEM.
Δυνατότητα
μεταφόρτωσης
εκπαιδευτικών εργαλείων και υλικών.
 Γκαλερί
Φωτογραφιών:
Συλλογή
δραστηριοτήτων για παιδιά τύπου
«Κάντο μόνος σου» που μπορούν να
πραγματοποιηθούν στο σπίτι.

41 δραστηριότητες STEM που εστιάζουν
στις ακόλουθες θεματικές περιοχές για το
δημοτικό:
 Φυσικές Επιστήμες
 Τεχνολογία
 Ρομποτική
 Μαθηματικά
 Κοινωνικές επιστήμες
 Μηχανική

www.createskills.eu/stemtoolkit



www.steminschools.eu

Σύσταση
Είναι σημαντικό να ξεκινήσετε την
εκπαίδευση
STEM
από
το
νηπιαγωγείο,
λόγω
της
εφαρμοσιμότητάς της στην καθημερινή
Science.
ζωή Technology.
και
τηςEngineering.
μελλοντικής
επαγγελματικής απασχόλησης των
Mathematics.
μαθητών. Επιπλέον, η θεματολογία του
STEM προάγει την κριτική σκέψη και
την ανάπτυξη και ενίσχυση της
φυσικής περιέργειας των παιδιών.

