Τι κάναμε;

3η Έκδοση – Ιούλιος 2019
Τους τελευταίους 4 μήνες τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και οι μαθητές τους ασχολούνται με τα
παραγόμενα του προγράμματος, δηλαδή την Διαδικτυακή Πλατφόρμα «Stem on the WEB» και την «Εργαλειοθήκη
για Κοινωνική Μάθηση μέσω STEM». Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης και των εκδηλώσεων διάχυσης του
προγράμματος παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του CREATEskills σε όλη τη σχολική κοινότητα (γονείς, διευθυντές,
άλλους δασκάλους και μαθητές) αλλά και σε μια ευρύτερη κοινότητα που σχετίζεται με τα αντικείμενα STEM. Δείτε
τις εμπειρίες τους παρακάτω…
Ελλάδα

Ισπανία

Πιλοτική Φάση: Η μαθησιακή διαδικασία μέσω των
δραστηριοτήτων STEM της Εργαλειοθήκης
γίνεται
ευχάριστη και ενεργοποιεί πλήρως τους μαθητές ενώ
παράλληλα τους ωθεί να αποκτήσουν περαιτέρω γνώση
χωρίς να πιέζονται. Επιπλέον, ενισχύει το ενδιαφέρον
τους για την Επιστήμη, την εμπιστοσύνη στις ικανότητές
τους και την αυτοπεποίθησή τους. Η αναζήτηση της
γνώσης μετατρέπεται σε μια φυσική διαδικασία στην
οποία εμπλέκονται οι μαθητές με πολλή χαρά!
Το Εργαστήρι για Γονείς: Οι γονείς έδειξαν μεγάλο
ενδιαφέρον για τη διδασκαλία STEM και για την
Πλατφόρμα. Τα εργαστήρια που διοργανώθηκαν στο Δ. Σ.
Ταυρωνίτη, Ασκύφου και αλλού, είχαν απρόσμενα θετική
ανταπόκριση και ενθουσιώδη συμμετοχή! Η επικοινωνία
των γονέων με τα παιδιά τους περιορίζεται καθώς εκείνα
μεγαλώνουν κι έτσι οι γονείς βρήκαν στις δραστηριότητες
της Πλατφόρμας μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για να
περάσουν δημιουργικό χρόνο μαζί με τα παιδιά τους.
«Παίζοντας Επιστήμες στο σχολείο»: Πάνω από 40
δάσκαλοι και γονείς και πάνω από 60 μαθητές
παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την τελική
εκδήλωση «Παίζοντας Επιστήμες» στις 6 Ιουνίου στο Δ. Σ.
1ο Κουνουπιδιανών. Συμμετείχαν στη συζήτηση και έδειξαν
ενδιαφέρον για τη συνέχιση τέτοιων προγραμμάτων. Οι
μαθητές ήταν οι πιο προνομιούχοι αφού συμμετείχαν με
ενθουσιασμό και απόλαυσαν τα εργαστήρια!

Οι κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος Createskills
μας βοήθησαν να χτίσουμε μια πιο κατανοητή προσέγγιση
για την καθιέρωση μιας μαθησιακής κουλτούρας που
βασίζεται στη σημασία των αντικειμένων STEM και στη
συνάφειά τους με πρακτικές καθημερινής διδασκαλίας στις
τάξεις μας. Εστίασε, επίσης, περισσότερο στα ενδιαφέροντα
και τα κίνητρα των μαθητών και στις προσπάθειες των
εκπαιδευτικών μας. Γίναμε μάρτυρες της αποδοχής του
Προγράμματος από τους μαθητές μας όταν εφαρμόστηκαν οι
δραστηριότητες της Εργαλειοθήκης σε μερικές από τις τάξεις
μας. Αυτή η εμπειρία ενθάρρυνε τις εσωτερικές δεξιότητες
των μαθητών μας, που είναι έμφυτες σε κάθε άνθρωπο, τα
κίνητρα και τις καινοτόμες στάσεις τους, που είναι τόσο
χρήσιμα στην καθημερινή ζωή.
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων, οι
μαθητές είχαν ενεργό ρόλο στη διαδικασία της
διδασκαλίας/μάθησης: έμαθαν, σκέφτηκαν, έψαξαν,
χειρίστηκαν, συντόνισαν, βοήθησαν τους συμμαθητές τους
και πήραν πρωτοβουλίες.
Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά χρειαζόμασταν
μερικές αλλαγές στο σχολείο. Είχαμε κολλήσει στη ρουτίνα
και το πρόγραμμα αυτό ήταν η αλλαγή που αναζητούσαμε.
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Στις 3 και 4 Μαΐου το Agrupamento de Escolas de Loureiro
πραγματοποίησε τις εκδηλώσεις διάχυσης του προγράμματος,
δηλαδή το Εργαστήριο για τους Γονείς και το Εφαρμόζοντας τις
Επιστήμες για τους γονείς, τους μαθητές και τους
εκπαιδευτικούς. Αυτές οι εκδηλώσεις έγιναν ταυτόχρονα σε 2
δημοτικά σχολεία (Areosa and Travanca) στις 3 Μαΐου ώστε να
εμπλακεί η τοπική κοινότητα. Στις 4 Μαΐου επαναλήφθηκαν
αυτές οι εκδηλώσεις στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο
του Loureiro. Και τις δύο μέρες συμμετείχαν ειδικοί στα
αντικείμενα STEM
(EDUFOR Centre from Mangualde)
προσκεκλημένοι του Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
AVCOA.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου Queen Morta έχοντας πάρει
μέρος στο πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Αθήνα
εφάρμοσαν
και
πειραματίστηκαν
στις
πιλοτικές
δραστηριότητες της Εργαλειοθήκης του CREATEskills. Οι
δραστηριότητες συνεπήραν τους μαθητές στις οποίες
πρόθυμα συμμετείχαν. Στην έρευνα οι μαθητές απάντησαν
ότι τους άρεσαν οι δραστηριότητες επειδή είχαν πλάκα και
ήταν εντυπωσιακές. Οι μαθητές ένιωσαν ικανοί και
επιδέξιοι σε αυτές τις πρακτικές δραστηριότητες και οι
εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να
διατηρηθεί το καλό κλίμα στην τάξη και η θετική στάση των
μαθητών για τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα και την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Οι μαθητές υπογράμμισαν ότι
δουλεύοντας σε ομάδες μπορούσαν να αναλύσουν και να
συζητήσουν διάφορα θέματα προωθώντας την κριτική
σκέψη τους, τις δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας
μέσω των δραστηριοτήτων.

Οι γονείς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία
να μάθουν περισσότερα για το πρόγραμμα, την Πλατφόρμα,
για τα αντικείμενα STEM και τον τρόπο εφαρμογής τους στο
σχολείο και στο σπίτι. Αυτοί θεώρησαν την εκδήλωση
ενδιαφέρουσα και ότι δίνει κίνητρα στη μαθησιακή διαδικασία
και σε αυτή της διδασκαλίας. Ευχήθηκαν παρόμοιες
εκδηλώσεις να πραγματοποιηθούν και στο μέλλον.

Consortium:

www.createskills.eu
For more information contact: rita.sousa@mentortec.eu
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