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Επιστημολογία του STEM

1. H Υπολογιστική

Σκέψη-Computing-Computation-C  

omputational

2. Η Υπολογιστική Επιστήμη 

στην Εκπαίδευση

Η «Ολοκλήρωση STEM»-

Υπολογιστική Παιδαγωγική STEM 

Η διαδρομή

3. Τα γνωστικά αντικείμενα του 

STEM. Η Επιστημολογία της 

Μηχανικής»-Παιδαγωγική της 

Μηχανικής

5. Η Υπολογιστική 

Παιδαγωγική-Computational  

STEM Pedagogy

Οι «ικανότητες» STEM και η Αξιολόγηση STEM

Heidegger famously remarked that the essence of technology is nothing technological 

(Heidegger, 1993) Heidegger, M. (1954). The question concerning technology. Technology and 

values: Essential readings, 99-113.



Η Υπολογιστική Σκέψη είναι οι διεργασίες/διαδικασίες σκέψης που
«υλοποιούνται» στη διαμόρφωση προβλημάτων και των λύσεων τους,

με τέτοιο τρόπο ώστε οι λύσεις να μπορούν να αναπαρασταθούν σε μια «δομή» 
που μπορεί να υλοποιηθεί αποτελεσματικά από έναν πράκτορα επεξεργασίας 
πληροφοριών

(Wing, 2011)

Η

Η Υπολογιστική Σκέψη

Wing, J. M. (2011, March 06). Computational thinking: What and why. The Link. 

Retrieved from http://www.cs.cmu.edu/link/research-notebook-computational-thinking-

what-and-why



Σύμφωνα με την Wing (2006), η Υπολογιστική Σκέψη (Υ.Σ.) είναι μια βασική δεξιότητα που 
πρέπει να έχουν οι εκπαιδευόμενοι συμπληρωματικά με τις άλλες τρεις βασικές δεξιότητες, την 
ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική

Στις εικόνες παρουσιάζουμε συνοπτικά οι πέντε κύριες διαστάσεις της υπολογιστικής σκέψης.

http://www.bbc.co.uk/education/guides/zp92mp3/revision
(Cansu & Cansu,2019)

Η Υπολογιστική Σκέψη

Cansu S. K., Cansu F.K (2019), An overview of Computational Thinking, International Journal of Computer 

Science Education in  Schools

Wing, J. M .(2006).  Computational thinking. Communications of the ACM, 49, 33-35.

http://www.bbc.co.uk/education/guides/zp92mp3/revision


Brennan K, Resnick M (2012). New frameworks for studying and assessing the development of 

computational thinking. Presented at the American Education Researcher Association, Vancouver, 

Canada.

Η Υπολογιστική Σκέψη(Υ.Σ):Έννοιες-Υπολογιστικές πρακτικές-

προοπτικές

Υ.Σ.

Η Υπολογιστική Σκέψη



Η έννοια της αφαίρεσης

Η Υπολογιστική Σκέψη

Καλοβρέκτης, Κ., Ξενάκης, Α., Ψυχάρης,Σ., & Σταμούλης,Γ.(2020). Τίτλος Συγγράμματος: Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 

Αναπτυξιακές Πλατφόρμες Ρομποτικής και IoT. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77115672. Έκδοση: 1η/2020. ISBN: 978-960-418-

828-4. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε



Η Υπολογιστική Σκέψη
Σύνδεση της Υπολογιστικής Σκέψης με τις Φ.Ε, τα Μαθηματικά, την Μηχανική κα το 

Computing

Σύνδεση της Υπολογιστικής Σκέψης με τις Φ.Ε, τα Μαθηματικά, την Μηχανική 

κα το Computing(Weintrop κ α.,2016)

Τέσσερις πρακτικές της Υ.Σ. 

Α)πρακτικές για συλλογή δεδομένων,

Β)πρακτικές μοντελοποίησης και προσομοίωσης,

Γ)πρακτικές υπολογιστικής επίλυσης προβλήματος και 

Δ)πρακτικές διερεύνησης λειτουργίας των συστημάτων.

Weintrop, D., Beheshti, E., Horn, M., Orton, K., Jona, K., Trouille, L., 

& Wilensky, U. (2016). Defining Computational Thinking for 

Mathematics and Science Classrooms. Journal of Science Education 

and Technology, 25(1), 127-147. doi:10.1007/s10956-015-9581-5



Η Υπολογιστική Σκέψη-Όχι μόνο δεξιότητες/ικανότητες 

αλλά και στάσεις

Η Υπολογιστική Σκέψη



Υλοποίηση σε Αναλυτικά Προγράμματα(Kong et al.,2014)

Η Υπολογιστική Σκέψη

Kong, Y. T, Huh, S. C., & Hwang, H. J. (2014). The effect of theme-based STEAM activityprograms on self-efficacy, scientific attitude, and inter 

scientific learning.International Information Institute (Tokyo). Information, 17(10), 5153-5159.



ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ….Η Εισαγωγή του computing

Σύμφωνα με την Wing (2008) «computing» είναι το πεδίο που περιλαμβάνει την επιστήμη των 

υπολογιστών (Computer Science), το Computer Engineering, την Επιστήμη της Πληροφορίας και την 

Τεχνολογία της Πληροφορίας.

Wing, J. M. (2008). Computational thinking and thinking about computing. Philosophical Transactions of the Royal 

Society a-Mathematical Physical and Engineering Sciences, 366(1881), 3717-3725. doi:10.1098/rsta.2008.0118

Οι Έννοιες των computing ,computation, computability και 

computational



Οι Έννοιες των computing ,computation, computability και 

computational

Computing και σχεδιασμός της Μηχανικής

Chande, S. (2015).A Conceptual Framework for Computational Thinking as 

a Pedagogical Device. International Journal of Innovative Research in 

Computer and Communication Engineering, vol. 3, Issue 11, November 

2015



Η Υπολογιστική Επιστήμη 

Το Υπολογιστικό Πείραμα



Η Υπολογιστική Επιστήμη 

Το Υπολογιστικό Πείραμα

Shiflet, A. B. and Shiflet, G. W.(2006) Introduction to Computational Science: 

Modeling and Simulation for the Sciences, Princeton University Press, 2006: p. 3

.

Shiflet, A. B., &Shiflet, G. W. (2014). Introduction to computational science: 

modeling and simulation for the sciences. Princeton University Press.



Σύγχρονες Διδακτικές Στρατηγικές

“Science is the belief in the ignorance of experts”-

Richard Feynman

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση(Industry 4.0) χαρακτηρίζεται από την ολοκλήρωση 

των Τεχνολογιών με τις Φυσικές Επιστήμες, τις Επιστήμες Υγείας, την Μηχανική 

(Engineering) και τα Μαθηματικά (Deloitte Access Economics, 2014) και με τις

λεγόμενες «ικανότητες» STEM καθώς και τις λεγόμενες δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Οι δεξιότητες αυτές αναφέρονται σε γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που είναι αναγκαίες 

για θέσεις εργασίας και περιλαμβάνουν την δημιουργικότητα και καινοτομία, την 

κριτική σκέψη, την επίλυση προβλήματος, την επικοινωνία και την συνεργατικότητα

(Thibaut,2018).

Οι δεξιότητες αυτές συνδέονται με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην σύγχρονη

κοινωνία και είναι πολυδιάστατα ενώ επίσης απαιτούν για την λύση τους την

«ολοκλήρωση» πολλών εννοιών από τις γνωστικές περιοχές του STEM (National

Academy of Engineering,2009)
Deloitte Access Economics. (2014). Australia's STEM workforce: A survey of employers.Office of the Chief Scientist,
Australian Government.

Thibaut, L., Ceuppens, S., De Loof, H., De Meester, J., Goovaerts, L., Struyf, A., Boeve-de 

Washington, DC: National Academy of Engineering and National Research Council.



“Science is the belief in the ignorance of 

experts”-Richard Feynman

Σύγχρονες Διδακτικές Στρατηγικές

https://erichfelbabel.com/2018/03/07/industry-4-0-are-you-ready/



“Science is the belief in the ignorance of 

experts”-Richard Feynman

Σύγχρονες Διδακτικές Στρατηγικές



Σύγχρονες Διδακτικές Στρατηγικές 

Ορισμοί

Ορισμός της ικανότητας: η «ικανότητα» είναι μια ολιστική έννοια η οποία περιλαμβάνει

την γνώση, τις δεξιότητες και τις στάσεις/αξίες.

Σύμφωνα τον (OECD Future of Education and Skills 2030-

https://www.oecd.org/education/2030-project/) η ικανότητα είναι κάτι περισσότερο

από τις «δεξιότητες» καθώς οι δεξιότητες θεωρούνται ως

«προϋπόθεση» για την «εφαρμογή των ικανοτήτων».

Οι ικανότητες δεν αφορούν μόνο την εμπλοκή σε γνωστικές καταστάσεις(π.χ. γνώση των βασικών

εννοιών από τις Επιστήμες) και την απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά  την

«κινητοποίηση» των γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών για να λυθούν σύνθετα 

προβλήματα(Marope et al.,,2018).

Ορισμός της πρακτικής: Σύμφωνα με την αναφορά (NGSS Lead States ,2013), η έννοια της 

πρακτικής δεν περιορίζεται μόνο σε δεξιότητες (skills) αλλά επιπλέον δίνει έμφαση στην 

επιστημονική διερεύνηση η οποία απαιτεί και την γνώση των βασικών εννοιών της γνωστικής 

περιοχής μέσω των πρακτικών των Επιστημόνων και των Μηχανικών.

Marope, M., Griffin, P. and Gallagher, C. (2018) Future Competences and the Future of the Curriculum: A Global Reference for 

the Transformation, IBE

NGSS Lead States. (2013). Next generation science standards: for states, by states. The National Academies Press, 

Washington,DC, ISBN 978-0-309-27227-8

http://www.oecd.org/education/2030-project/)


Κάθε πρόβλημα στο οποίο είτε η αρχική κατάσταση, είτε οι επιτρεπόμενες διαδικασίες, 

είτε ο σκοπός δεν είναι καθαρά εκπεφρασμένοι, ή η λύση δεν είναι μοναδική, τότε αυτό 

το πρόβλημα καλείται  μη σαφώς ορισμένο ή μη σαφώς δομημένο (το αντίθετο είναι 

τα σαφώς ορισμένα προβλήματα

(https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.201108030959576

54)

Στην σχολική εκπαίδευση ,η εκπαίδευση στις επιστήμες έχει δομηθεί μέσω σαφώς 

ορισμένων προβλημάτων. Στα περισσότερα αναλυτικά προγράμματα και στα 

περισσότερα διδακτικά μοντέλα δεν εμφανίζονται μη σαφώς ορισμένα προβλήματα 

(Fortus et al., 2004).

Σύγχρονες Διδακτικές Στρατηγικές

Τα είδη των προβλημάτων

Ορισμός: Μη σαφώς ορισμένα προβλήματα

Fortus, D., Dershimer, C., Krajcik, J., Marx, R., & Mamlok-Naaman, R. (2004). Design-based science and student learning. Journal 

of Research in Science Teaching, 41(10), 1081-1110

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095957654


Σύγχρονες Διδακτικές Στρατηγικές

Τα είδη των προβλημάτων

Ορισμός: Μη σαφώς ορισμένα προβλήματα



Σύγχρονες Διδακτικές Στρατηγικές

Τα είδη των προβλημάτων

Ορισμός: Μη σαφώς ορισμένα προβλήματα



Σύγχρονες Διδακτικές Στρατηγικές

Η ανακαλυπτική/διερευνητική μάθηση(σε όχι γραμμική

μορφή)

(Wells,2016)

Wells, J. (2015). 

PIRPOSAL model: 

Design to understand 

(D2U). Presentation 

at the Integrative 

STEM Education 

Professional 

Development for 

Elementary 

Education, STEM 

Education 

Collaboratory, 

Blacksburg, VA, 

October 23.



Ο «σχεδιασμός των Μηχανικών» θεωρείται παιδαγωγική στρατηγική ή αν 

θέλετε διδακτικό μοντέλο εποικοδομητικού τύπου, με την οποία θα 

αξιοποιούνται οι Επιστήμες

και τα Μαθηματικά για την επίλυση μη σωστά οριοθετημένων

(ill-defined/open-ended) προβλημάτων όπου ο εκπαιδευόμενος μέσω της 

δημιουργικής σκέψης λαμβάνει αποφάσεις και προτείνει λύσεις θεωρώντας 

και εναλλακτικές λύσεις αξιοποιώντας έννοιες από τις Επιστήμες και τα 

Μαθηματικά (Shahali κ α.,2017).

Σύγχρονες Διδακτικές Στρατηγικές

Η Διδακτική Στρατηγική «Σχεδιασμός της Μηχανικής»

Shahali, E. H. M., Halim, L., Rasul, M. S., Osman, K., & Zulkifeli, M. A. (2017). STEM Learning through 

Engineering Design: Impact on Middle Secondary Students’ Interest towards STEM. EURASIA Journal of 

Mathematics, Science and Technology Education, 13(5), 1189-1211



Σύγχρονες Διδακτικές Στρατηγικές

Η Διδακτική Στρατηγική «Σχεδιασμός της Μηχανικής»

Οι Eπιστήμονες ανακαλύπτουν νέα γνώση και οι Μηχανικοί

βασίζονται σε αυτές τις ανακαλύψεις για να παραγάγουν λειτουργικά

«προϊόντα» (Carlson & Sullivan,2004).

Η επιστημονική έρευνα «δημιουργεί» δεδομένα που θα ληφθούν υπόψη

από τους Μηχανικούς στον σχεδιασμό τους για την κατασκευή της

«μηχανής» που θα αντιστοιχεί στην μοντελοποίηση που έχει προέλθει από

τους Επιστήμονες, ενώ η κατασκευή αυτή θα στηρίζεται στο μοντέλο των

Επιστημόνων.

Carlson, L. E., & Sullivan, J. F. (2004). Exploiting design to inspire interest in engineering across the K-16 engineering 

curriculum. International Journal of Engineering Education, 20(3), 372-378.



Σύγχρονες Διδακτικές Στρατηγικές

Η Διδακτική Στρατηγική «Σχεδιασμός της Μηχανικής»



Τα Γνωστικά αντικείμενα του STEM και η 

Επιστημολογία τους

Η Τεχνολογία

Διαστάσεις σχετικές με την Εκπαίδευση στην Τεχνολογία

Διάσταση 1 η κατανόηση της φύσης της Tεχνολογίας

Διάσταση 2 η κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην Tεχνολογία και την κοινωνία

Διάσταση 3 η έννοια του «σχεδιασμού»,

Διάσταση 4 η ανάπτυξη ικανοτήτων στον τεχνολογικό κόσμο

Διάσταση 5 η κατανόηση του «κόσμου που στηρίζεται στον «σχεδιασμό».

Kroes, P., & Van de Poel, I. (2009). Problematizing the notion of Social 

Context of Technology. In S. H. Christensen, B. Delahousse, & M.Meganck

(Eds.), Engineering in context (pp. 61-74). Denmark: Academica, ISBN 978-

87-7675-700-7.



Τα Γνωστικά αντικείμενα του STEM και η 

Επιστημολογία τους

Η Επιστημολογία της Μηχανικής

(Katehi κ α. ,2009) Katehi, L., Pearson G., &Feder M. (2009). Engineering in K-12 education: 

Understanding the status and improving the prospects. Washington, DC: National 

Academy of Engineering and National Research Council.



Θεμελιώδεις  

Ιδέες/Έννοιες

Οι Διαστάσεις για την Σχολική Εκπαίδευση, οι 

Έννοιες Γνωστικών περιοχών και οι Εγκάρσιες

Οι εγκάρσιες έννοιες



Θεμελιώδεις  

Ιδέες/Έννοιες

Οι Διαστάσεις για την Σχολική Εκπαίδευση, οι 

Έννοιες Γνωστικών περιοχών και οι Εγκάρσιες

Οι εγκάρσιες έννοιες

National Research Council. (2012a). A framework for K-12 

science education: practices, crosscutting concepts, and core 

ideas. National Academies Press, Washington, DC.

National Research Council. (2012b). Discipline-based 

education research: understanding and improving learning in 

undergraduate science and engineering. National Academies 

Press, Washington, DC 



Οι Πρακτικές στις Επιστήμες και την Μηχανική-Η Παιδαγωγική 

της Μηχανικής

Η Παιδαγωγική της Μηχανικής

Παραδείγματα προβλημάτων σχετικά με την προσέγγιση της Μηχανικής 

πλαισιωμένη με τις Επιστήμες

Παράδειγμα

Πως θα σχεδιάζατε μια μπαταρία που είναι καλύτερη για το περιβάλλον; 

Μερικές έννοιες που εμπλέκονται σε αυτή την προσέγγιση θα ήταν: ποια υλικά είναι 

τοξικά και γιατί

Ποιοι είναι οι διάφοροι τύποι μπαταριών

Τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται οι μπαταρίες 

Η αρχή λειτουργίας της μπαταρίας

Τα προβλήματα υγείας που δημιουργούν οι μπαταρίες

Ο τρόπος που αποσυντίθενται οι μπαταρίες και πως μετράται ο ρυθμός αυτός 

Ηλεκτρικά κυκλώματα με μπαταρίες και ηλεκτροχημεία-ηλεκτρόλυση



Οι Πρακτικές στις Επιστήμες και την Μηχανική-Η Παιδαγωγική 

της Μηχανικής

Η Παιδαγωγική της Μηχανικής

Παράδειγμα

Moore et al.,2014a,b; Kolodner et al.

,2003;

NRC, 2012a,b; NGSS, 2013

Καλοβρέκτης & Ψυχάρης,2018a,b

Moore, T. J., Tank, K. M., Glancy, A. W., Siverling, E. 

A., & Mathis, C. A. (2014a). Engineering to enhance 

STEM integration efforts, American Society for 

Engineering Education Annual Conference. 

Moore, T. J., Stohlmann, M. S., Wang, H.-H., Tank, K. 

M., Glancy, A.W., & Roehrig, G. H. (2014b). 

Implementation and integration of engineering in K-

12 STEM education. In J. Strobel, S. Purzer, & 

M.Cardella (Eds.), Engineering in precollege settings: 

Research into practice. Rotterdam, the Netherlands: 

Sense Publishers.

Kolodner, J.L., Camp, P.J., Crismond, D., Fasse. B., 

Gray, J., Holbrook, J. & Ryan, M. (2003). Problem-

based learning meets case-based reasoning in the 

middle schools science classroom: putting learning by 

design TM into practice. J Learn Sci 12(4):495–547



Οι Πρακτικές στις Επιστήμες και την Μηχανική-Η Παιδαγωγική 

της Μηχανικής

Η Παιδαγωγική της Μηχανικής

Παράδειγμα

Moore, T. J., Tank, K. M., Glancy, A. W., Siverling, E. 

A., & Mathis, C. A. (2014a). Engineering to enhance 

STEM integration efforts, American Society for 

Engineering Education Annual Conference. 

Kolodner, J.L., Camp, P.J., Crismond, D., Fasse. B., 

Gray, J., Holbrook, J. & Ryan, M. (2003). Problem-

based learning meets case-based reasoning in the 

middle schools science classroom: putting learning by 

design TM into practice. J Learn Sci 12(4):495–547

Ψυχάρης, Σ.& Καλοβρέκτης,  Κ(2017). 

Διδακτική και Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών 

Δραστηριοτήτων STEM και ΤΠΕ. Κωδικός 

Εύδοξος 68374254 ISBN: 978-960-418-706-5. 

Εκδόσεις Τζιόλα

Καλοβρέκτης,  Κ& Ψυχάρης, Σ. (2018α). 

STEM_ON. Varmar Publications-Εκδόσεις 

Βαρβαρήγου ISBΝ:978-960-7996-66-4

Καλοβρέκτης,  Κ& Ψυχάρης, Σ. (2018β). 

STEM Junior.  Varmar Publications-Εκδόσεις 

Βαρβαρήγου ISBΝ:978-960-7996-68-8



Η Επιστημολογία του STEM 

H «ολοκλήρωση STEM»

Απόψεις για την «ολοκλήρωση STEM»

Οι (Roehrig et al. ,2012) προτείνουν μια διαφοροποίηση ως προς το 

περιεχόμενο και ως προς το πλαίσιο.

Η ολοκλήρωση περιεχομένου εστιάζει στην ένωση των γνωστικών 

περιοχών σε μια μοναδική δραστηριότητα του αναλυτικού 

προγράμματος η οποία θα δίνει έμφαση στις μεγάλες ιδέες που θα 

προέρχονται από διάφορες γνωστικές περιοχές,

ενώ η ολοκλήρωση πλαισίου θα εστιάζει στο περιεχόμενο μιας 

γνωστικής περιοχής και θα αξιοποιεί πλαίσια από άλλες γνωστικές 

περιοχές για να κάνει συνδέσεις  των γνωστικών περιοχών  .

Roehrig, G. H., Moore, T. J., Wang, H. H., & Park, M. S. (2012). Is adding the E enough?: Investigating the

impact of K-12 engineering standards on the implementation of STEM integration. School Science and

Mathematics,112, 31-44



Η Επιστημολογία του STEM 

H «ολοκλήρωση STEM»

Απόψεις για την «ολοκλήρωση STEM»

Πίνακας: τα αυξανόμενα επίπεδα ολοκλήρωσης σύμφωνα με την 

(Vasquez et al.,2013)



Η Επιστημολογία του STEM 

H «ολοκλήρωση STEM»

Απόψεις για την «ολοκλήρωση STEM»

Πίνακας: τα αυξανόμενα επίπεδα ολοκλήρωσης σύμφωνα με την(Vasquez et al.,,2013)

Vasquez, J., Sneider, C., & Comer, 

M. (2013). STEM lesson essentials, 

grades 3–8: integrating science, 

technology, engineering, and 

mathematics. Portsmouth, NH: 

Heinemann.



Η άποψή μας είναι ότι η διεπιστημονική προσέγγιση θα πρέπει να προχωρά πέρα 

από την σύνδεση εννοιών και να αναφέρεται στις λεγόμενες εγκάρσιες 

έννοιες/ιδέες.

Επίσης θεωρούμε ότι στην διεπιστημονική προσέγγιση επιχειρείται η λύση ενός 

μη σαφώς ορισμένου προβλήματος με αξιοποίηση μεθοδολογιών των επιμέρους 

γνωστικών περιοχών όχι με αθροιστικό τρόπο αλλά με αλληλεπιδράσεις 

μεθοδολογιών, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένες περιπτώσεις σε νέα 

γνωστική περιοχή, εξαιτίας ακριβώς αυτής της αλληλεπίδρασης-αν και θεωρούμε 

ότι η νέα γνωστική περιοχή έχει περισσότερες πιθανότητες να προκύψει από την 

δια-επιστημονική προσέγγιση(μορφή ολοκλήρωσης).

Η Επιστημολογία του STEM 

H «ολοκλήρωση STEM»

Απόψεις για την «ολοκλήρωση STEM»



Η Επιστημολογία του STEM 

H «ολοκλήρωση STEM»

«Μετα-γνωστικές περιοχές» και «χωρικές απεικονίσεις» 

της «ολοκλήρωσης STEM»

Beauchamp, M., & Beauchamp, C. 

(2012). Understanding the 

neuroscience and education 

connection: themes emerging from a 

review of the literature. In S. Della 

Salla, & M. Anderson (Eds.), 

Neuroscience in Education: The good, 

the bad, and the ugly (pp.13–30). New

York: Oxford University Press.

Samuels, B. (2009). Can the 

differences between education and 

neuroscience be overcome by mind, 

brain, and education? Mind, Brain, and 

Education, 3(1), 45–55.



Η Επιστημολογία του STEM 

H «ολοκλήρωση STEM»

Εμβάθυνση στην «ολοκλήρωση STEM»-Η «φύση του STEM » 

Η έννοια του συνόρου και των συνοριακών αντικειμένων

Η έννοια του συνόρου και των συνοριακών αντικειμένων

Το σύνορο μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαφοροποίηση στην θεώρηση πρακτικών και 

μεθοδολογιών ανάμεσα σε διαφορετικές γνωστικέ περιοχές, και η πρόκληση είναι 

αυτή η «ασυνέχεια» να μετασχηματισθεί σε «συνέχεια» μέσω των καλούμενων

«συνοριακών αντικειμένων».

Τα «συνοριακά αντικείμενα» διασχίζουν τα σύνορα ανάμεσα σε διαφορετικές 

γνωστικές περιοχές ώστε μέσω «διαπραγματεύσεων», συνδυασμών και 

μετασχηματισμών να οδηγηθούμε σε «υβριδικές» καταστάσεις

(Akkerman & Bakker,2011; Engeström, Engeström, & Kärkkäinen, 1995; Star & 

Griesemer ,1989;Leung,2020).

Akkerman, S. F., & Bakker, A. (2011). Boundary crossing and boundary objects. Review of Educational Research, 81(2), 132–169

Star, L. S., & Griesemer, J. R. (1989). Institutional ecology, ‘translations’ and boundary objects: Amateurs and professional in Berkeley’s

Museum of Vertebrate Zoology, 1907-30.

Engeström, Y., Engeström, R., & Kärkkäinen, M. (1995). Polycontextuality and boundary crossing in expert cognition: Learning and

problem solving in complex work activities. Learning and Instruction, 5, 319–336

Leung,A.(2020). Boundary crossing pedagogy in STEM education. International Journal of STEM Education (2020) 7:15



Η Επιστημολογία του STEM 

H «ολοκλήρωση STEM»

Η αυτοτέλεια των γνωστικών περιοχών στην «ολοκλήρωση STEM»

Ενα σημείο διερεύνησης για την «ολοκλήρωση STEM» είναι κατά πόσο δεν

«χάνεται» η αυτοτέλεια (επιστημολογική και μεθοδολογική)των γνωστικών 

περιοχών που αποτελούν το ακρωνύμιο του STEM αλλά και αν υπάρχουν καλύτερα 

μαθησιακά αποτελέσματα στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα όταν υλοποιείται η

«ολοκλήρωση STEM»( Hobbs et al.,2018;Honey et al.,2014).

Hobbs, L., Cripps Clark, J. & Plant, B. (2018). Successful Students – STEM Program: Teacher Learning Through a Multifaceted 

Vision for STEM Education. In Jorgensen R., Larkin K. (eds), STEM education in the junior secondary: The state of play (pp. 

133–168). Singapore: Springer.

Honey, M., Pearson, G., & Schweingruber, A. (2014). STEM integration in K-12 education:  status, prospects, and an agenda for 

research. Washington: National Academies Press. 



Ένας πρώτος ορισμός της «ολοκλήρωσης STEM»(Σαράντος Ψυχάρης)

Η Επιστημολογία του STEM 

H «ολοκλήρωση STEM»

Ένας πρώτος ορισμός της «ολοκλήρωσης STEM»(Σαράντος Ψυχάρης)



Οι Διδακτικές Στρατηγικές για την «ολοκλήρωση» 

STEM-Οι «Δεξιότητες και Ικανότητες STEM»

Οι (Thibaut et al., 2018) διεξήγαγαν μια συστηματική βιβλιογραφική 

έρευνα σχετικά με δυο ερευνητικά ερωτήματα:

Α) Ποια από τις θεωρίες μάθησης (συμπεριφοριστικές, γνωστικές, 

κοινωνικές εποικοδομητικές) είναι η βάση για να εφαρμοσθεί η

«ολοκλήρωσης STEM»;

Β) Ποιες διδακτικές στρατηγικές χρησιμοποιούνται στην «ολοκλήρωσης 

STEM» (για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση);

Thibaut, L., Ceuppens, S., De Loof, H., De Meester, J., Goovaerts, L., Struyf, A., Boeve-de Pauw, J., Dehaene, W., Deprez, J.,

De Cock, M., Hellinckx, L., Knipprath, H., Langie, G., Struyven, K., Van de Velde, D., Van Petegem, P. and Depaepe, F. (2018).

Integrated STEM Education: A Systematic Review of Instructional Practices in Secondary Education. European Journal of

STEM Education, 3(1), 02. https://doi.org/10.20897/ejsteme/85525

https://doi.org/10.20897/ejsteme/85525


Οι Διδακτικές Στρατηγικές για την «ολοκλήρωση» 

STEM-Οι «Δεξιότητες και Ικανότητες STEM»

Εικόνα: Διδακτικές Στρατηγικές για την «ολοκλήρωση» 

STEM» (Thibaut et al., 2018)

Thibaut, L., Ceuppens, S., De Loof, H., De Meester, J., Goovaerts, L., Struyf, A., Boeve-de Pauw, J., Dehaene, W.,

Deprez, J., De Cock, M., Hellinckx, L., Knipprath, H., Langie, G., Struyven, K., Van de Velde, D., Van Petegem, P.

and Depaepe, F. (2018). Integrated STEM Education: A Systematic Review of Instructional Practices in Secondary

Education. European Journal of STEM Education, 3(1), 02. https://doi.org/10.20897/ejsteme/85525

https://doi.org/10.20897/ejsteme/85525


Το «τρίγωνο της αξιολόγησης» περιλαμβάνει τρείς κορυφές.

Την γνωστική κορυφή, την κορυφή της παρατήρησης και την κορυφή της ερμηνείας. 

(NRC, 2001; Pellegrino,2014)

Η Αξιολόγηση στην «ολοκλήρωση STEM-

Το θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης στην «ολοκλήρωση 

STEM».

Pellegrino, J. W. (2014). 

A learning sciences 

perspective on the design 

and use of assessment in 

education. In K. Sawyer 

(Ed.), The Cambridge 

Handbook of the 

Learning Sciences (pp. 

233–252). New York: 

Cambridge University 

Press.

NRC (2001). Knowing what students know: The science and design of education assessment. Committee on the Foundations of Assessment.



Είναι γνωστό ότι οι μαθησιακοί στόχοι διακρίνονται σε γνωστικούς(επιστημονική 

γνώση, διαδικαστική γνώση), συναισθηματικούς(κίνητρα, στάσεις, ενδιαφέρον, 

αξίες) και ψυχοκινητικούς-δεξιότητες(π.χ. κινήσεις σώματος ,φυσικές ικανότητες, 

τεχνική γνώση κλπ)

Ωστόσο …

Τι θα αξιολογούμε στην «ολοκλήρωση STEM» ;

Η αξιολόγηση εξαρτάται από την προσέγγιση που υλοποιείται

Η Αξιολόγηση στην «ολοκλήρωση STEM-

Το θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης στην «ολοκλήρωση 

STEM».



Αν υλοποιείται η ολοκλήρωση πλαισίου

τότε στο γνωστικό πεδίο ένα βασικό μαθησιακό αποτέλεσμα είναι να βοηθηθούν οι 

εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν γνωστικές δεξιότητες για περισσότερες από μια 

γνωστικές περιοχές.

Για παράδειγμα στην «ολοκλήρωση STEM» αξιοποιούμε την διδακτική στρατηγική 

της σχεδίασης της Μηχανικής για να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι γνώσεις στα 

Μαθηματικά και τις Επιστήμες

Η Αξιολόγηση στην «ολοκλήρωση STEM-

Το θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης στην «ολοκλήρωση 

STEM».



Αν υλοποιείται η ολοκλήρωση περιεχομένου, τότε η επιδίωξη είναι να βοηθηθούν οι 

εκπαιδευόμενοι να αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες που είναι πέρα από  αυτές 

μιας γνωστικής περιοχής.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μαθησιακών δραστηριοτήτων οι οποίες πρέπει να 

βρίσκονται μέσα σε ένα αυθεντικό πλαίσιο επίλυσης προβλήματος( Moore et al., 

2014a,b).

Στην προσέγγιση αυτή όλες οι γνωστικές περιοχές είναι σε ομότιμο επίπεδο και η 

γνώση σε μια γνωστική περιοχή εξαρτάται από την φύση της ολοκλήρωσης της 

γνωστικής περιοχής στο πρόβλημα.

Η Αξιολόγηση στην «ολοκλήρωση STEM-

Το θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης στην «ολοκλήρωση 

STEM».

Moore, T. J., Stohlmann, M. S., Wang, H.-H., Tank, K. M., Glancy, A.W., & Roehrig, 

G. H. (2014b).

Moore, T. J., Tank, K. M., Glancy, A. W., Siverling, E. A., & Mathis, C. A. 

(2014a). Engineering to enhance STEM integration efforts, American Society for 

Engineering Education Annual Conference.



Η Αξιολόγηση στην «ολοκλήρωση STEM-

Το θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης στην «ολοκλήρωση 

STEM».

Συνοπτικός Πίνακας που συνδέει την αξιολόγηση με τις προσεγγίσεις

«ολοκλήρωσης STEM»



Στην «ολοκλήρωση STEM» αξιολογούμε και πρακτικές

Σύμφωνα με την αναφορά (NGSS Lead States ,2013), η έννοια της πρακτικής 

δεν περιορίζεται μόνο σε δεξιότητες (skills) αλλά επιπλέον δίνει έμφαση στην 

επιστημονική διερεύνηση η οποία απαιτεί και την γνώση των βασικών 

εννοιών της γνωστικής περιοχής μέσω των πρακτικών των Επιστημόνων, των 

Μαθηματικών και των Μηχανικών.

Έτσι με την «ολοκλήρωση STEM» το ζητούμενο δεν είναι μόνο γενικές 

δεξιότητες αλλά και δεξιότητες σε σχέση με τις πρακτικές των Επιστημόνων, 

των Μαθηματικών και των Μηχανικών (NRC, 2014).

Η Αξιολόγηση στην «ολοκλήρωση STEM-

Το θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης στην «ολοκλήρωση 

STEM».

NRC. (2014). Developing assessments for the next generation science standards. Washington, DC:  The National

Academies Press. 

NGSS Lead States. (2013). Next generation science standards: for states, by states. The National Academies Press, 

Washington,DC, ISBN 978-0-309-27227-8



Διαστάσεις αξιολόγησης στην «ολοκλήρωση STEM»

Η όποια αξιολόγηση επομένως σχετικά με την «ολοκλήρωση STEM» θα έχει 

δυο διαστάσεις.

Η μία διάσταση θα αφορά την φύση της ολοκλήρωσης»(μονοεπιστημονική, 

πολυεπιστημονική,διεπιστημονική,δια-επιστημονική), και

β) τα μαθησιακά αποτελέσματα(γνωστικά, συναισθηματικά, 

ψυχοκινητικά/δεξιότητες) αλλά

και τις πρακτικές,

ενώ στις δεξιότητες πρέπει να συμπεριλάβουμε και δεξιότητες σε σχέση με τις 

συγκεκριμένες πρακτικές των Επιστημόνων, των Μηχανικών και των 

Μαθηματικών.

Σημείωση: Σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί , στην δια-επιστημονική 

προσέγγιση της ολοκλήρωσης, η αξιολόγηση δεν θα περιορίζεται στην 

αξιολόγηση σε σχέση με επιμέρους γνωστικές περιοχές.

Η Αξιολόγηση στην «ολοκλήρωση STEM-

Το θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης στην «ολοκλήρωση 

STEM».



Διαστάσεις αξιολόγησης στην «ολοκλήρωση STEM»

Η Αξιολόγηση στην «ολοκλήρωση STEM-

Το θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης στην «ολοκλήρωση 

STEM».



Διαστάσεις αξιολόγησης στην «ολοκλήρωση STEM»

Σχέση της αξιολόγησης με τις εγκάρσιες έννοιες.

Ο τύπος των γνώσεων αλλά και των δεξιοτήτων είναι επίσης συνάρτηση της φύσης 

της «ολοκλήρωσης» και ο τύπος της «ολοκλήρωσης» εξαρτάται και από την 

αξιοποίηση των «εγκάρσιων» εννοιών (Gao et al.,2020).

Η Αξιολόγηση στην «ολοκλήρωση STEM-

Το θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης στην «ολοκλήρωση 

STEM».

Gao,X., Li,P., Shen, J.,& Sun,H.(2020), “Reviewing Assessment of Student Learning in 
Interdisciplinary STEM Education,” Int. J. STEM Educ., vol. 7, no. 1, pp. 1–14



Η Αξιολόγηση στην «ολοκλήρωση STEM-

Οι ικανότητες που αξιολογούνται στην «ολοκλήρωση STEM».



Η Επιστημολογία του STEAM

Εισαγωγή

Πρόσφατα έχουν ληφθεί σχετικές πρωτοβουλίες για την ένταξη των Τεχνών στο 

STEM, με ένα «ισοδύναμο» τρόπο και όχι απλά ως ένα συμπληρωματικό 

αντικείμενο, δηλαδή οι τέχνες να ενταχθούν στο Επιστημολογικό περιεχόμενο του 

STEM.(βλ. π.χ. Bequette & Bequette, 2012), οδηγώντας στην οριοθέτηση του όρου 

STEAM (όπου το Α αντιστοιχεί στις Τέχνες (Art) αλλά και γενικότερα στις 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Humanities)).

Bequette, J.W.& Bequette, M.B.(2012). A place for art and design education in the STEM conversation. Art 

education, 65 (2), 40–47.



Οι (Peppler & Wohlwend, 2018) θεωρούν ότι η «σύζευξη» της Τέχνης και του STEM 

μπορεί να οδηγήσει στην ανάδυση νέων μορφών κατανόησης ενώ τα τεχνουργήματα 

της Τέχνης μπορεί να οδηγήσουν σε τεχνουργήματα που διασχίζουν τις γνωστικές 

περιοχές.

Η «σύζευξη» της Τέχνης μπορεί να οδηγήσει σε αναδυόμενες μορφές κατανόησης με δια-

επιστημονική προσέγγιση

Τα τεχνουργήματα της Τέχνης μπορούν να θεωρηθούν συνοριακά αντικείμενα που 

διασχίζουν τις γνωστικές περιοχές του STEAM

Η Επιστημολογία του STEAM

Εισαγωγή

Peppler, K., & Wohlwend, K. (2018). Theorizing the nexus of STEAM practice. Arts Education Policy

Review, 119(2), 88–99.



Η Επιστημολογία του STEAM

Διδακτικές Στρατηγικές για την «ολοκλήρωση 

STEAM»

Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον σημείο αφορά και τις λεγόμενες «μεγάλες/εγκάρσιες 

ιδέες» που θα υλοποιηθούν μέσω της διεπιστημονικής ή της δια-επιστημονικής 

θεώρησης όταν υπάρχει και η Τέχνη.

Για παράδειγμα

όταν συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί των Μαθηματικών και της Τέχνης, τότε 

αναπτύσσονται οι κλασσικές δεξιότητες των Μαθηματικών και της Τέχνης αλλά 

και νέες μέσω του διεπιστημονικού ή δια-επιστημονικού project, παράγοντας 

την «μεγάλη ιδέα».

Ως «μεγάλη ιδέα» θεωρείται το σημείο διακλάδωσης, με την έννοια ότι 

παράγεται νέα γνώση από Επιστήμες και η έννοια αυτή διατρέχει οριζόντια ή 

εγκάρσια τις γνωστικές περιοχές του STEM.



Η Επιστημολογία του STEAM

Παραδείγματα προβλημάτων «ολοκλήρωσης 

STEAM».

Παράδειγμα δια-επιστημονικού προβλήματος STEAM

Στην αναφορά (Herro & Quigley,2017) περιγράφεται ένα παράδειγμα ενός αυθεντικού STEAM 

μαθήματος όπου οι μαθητές έπρεπε να διερευνήσουν τις επιπλοκές από την κατάρρευση ενός κτιρίου 

και την εκ νέου κατασκευή ενός κτιριακού συγκροτήματος σε μια περιοχή κοντά σε ένα σχολείο.

Έτσι για παράδειγμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα Μαθηματικά για να κατανοήσουν αν το 

μέγεθος (γεωμετρικά) της κατάρρευσης για να σκεφθούν αν η κατάρρευση θα έχει επιπτώσεις στο 

σχολείο. Επιπρόσθετα πρέπει να σκεφθούν θέματα σχετικά με τα ηχητικά κύματα και ειδικά για την 

ταχύτητα του ήχου και τι επιπτώσεις έχει αυτό στους πολίτες που ζουν τριγύρω από το κτιριακό 

συγκρότημα.

Η. Μηχανική θα αξιοποιηθεί για να αναπτύξει μοντέλα για την έκρηξη και να δημιουργήσει 

εναλλακτικούς δρόμους για τα αυτοκίνητα και τους πεζούς.

Η Τεχνολογία θα αξιοποιηθεί για να video δημιουργηθεί ένα video που θα πληροφορεί το κοινό για 

την κατάρρευση του κτιρίου.

Στο τέλος οι μαθητές θα μπορούσαν να προτείνουν τρόπους και σχέδια για επαναχρησιμοποίηση του 

κτιρίου και αξιοποίηση της Τέχνης για καλύτερη αισθητική της περιοχής (Bequette &Bequette, 

2012). Με αυτό τον τρόπο η Τέχνη γίνεται μέρος της επίλυσης του προβλήματος.

Banquette, J.W.& Bequette, M.B.(2012). A place for art and design education in the STEM conversation. Art education, 65  (2), 40–47. 

Herro, D., & Quigley, C. (2017). STEAM enacted: A case study of a middle school teacher implementing STEAM instructional 

practices. G.  Chamblee, & L. Langub (Eds.). Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International 

Conference 2016,  1499–1506.



Τα μαθησιακά αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης περιλαμβάνουν μεγαλύτερη εγγραμματοσύνη

για το τι είναι Τέχνη, δημιουργούν «οπτικές» μορφές Τέχνης που θα αναφέρονται στον HIV/AIDS , 

θα αναστοχάζονται και θα αναθεωρούν αξίες και στάσεις σχετικά με την ασθένεια, τους ασθενείς με 

HIV/AIDS και τους τρόπους βοήθειας. Τα παραπάνω συνδέονται άμεσα με τον εμπειρικό κύκλο 

μάθησης του Kolb.

Μια διδακτική στρατηγική θα μπορούσε να είναι η σύνθεση ενός τραγουδιού σχετικά με τον ιό και 

για την διδασκαλία των εννοιών που υπάρχουν στον ιό, καθώς θεωρείται ότι η Μουσική βοηθά στην 

μάθηση ενώ θεωρείται ότι βοηθά επίσης και στην αποτύπωση στην μνήμη των διαφόρων εννοιών.

.

Η Επιστημολογία του STEAM

Παραδείγματα προβλημάτων «ολοκλήρωσης 

STEAM».

Παράδειγμα δια-επιστημονικού προβλήματος STEAM

Ένα άλλο παράδειγμα « STEAM» δίνεται στην αναφορά

(https://www.informalscience.org/news-views/integrating-arts-and-humanities-stem-learning

, όπως αναφέρεται στην (Tapajos, 2003).

Στο παράδειγμα παρουσιάζεται ένα παράδειγμα όπου η εκπαίδευση στην Τέχνη (Εκπαιδευτική 

Τέχνη) μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους όχι μόνο να κατανοήσουν καλύτερα τον ιό HIV ή 

το AIDS αλλά και να παρέχουν βοήθεια σχετικά με αυτό.

Tapajos, R. (2003), HIV⁄AIDS in the visual arts: applying discipline-based art education (DBAE) to 

medical humanities. Medical Education 37(6), 563-70. Retrieved from

http://informalscience.org/research/ic-000-000-009-661/HIV-AIDS_in_the_visual_arts

https://www.informalscience.org/news-views/integrating-arts-and-humanities-stem-learning
http://informalscience.org/research/ic-000-000-009-661/HIV-AIDS_in_the_visual_arts


Ένα άλλο παράδειγμα « STEAM» δίνεται στην αναφορά

(https://www.informalscience.org/news-views/integrating-arts-and-humanities-stem-learning,

όπως αναφέρεται στην (Tapajos, 2003).

Περιγράφεται ένα project για την «πόλη που αναπνέει» με την συνεργασία ενός μετεωρολόγου, ενός 

σχεδιαστή και ενός μουσικοσυνθέτη, που κατέληξε στην σύνθεση ενός μουσικού κομματιού που
.διερευνά την σχέση ανάμεσα στην εμπειρική μάθηση(βλ. εμπειρική του Kolb) και στις 

αναπαραστάσεις δεδομένων, την ανάλυση και διερεύνηση πολύπλοκων συστημάτων στο πλαίσιο 

του κλίματος της αστικής περιοχής.

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development 

(Vol. 1). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

.

Η Επιστημολογία του STEAM

Παραδείγματα προβλημάτων «ολοκλήρωσης 

STEAM».

Παράδειγμα δια-επιστημονικού προβλήματος STEAM

https://www.informalscience.org/news-views/integrating-arts-and-humanities-stem-learning


Η Επιστημολογία του STEAM

Παραδείγματα προβλημάτων «ολοκλήρωσης 

STEAM».

Παράδειγμα δια-επιστημονικού προβλήματος STEAM

Ένα παράδειγμα μιας μερικής ολοκλήρωσης STEAM , που συνδυάζει τις Επιστήμες και

την Τέχνη είναι η διδασκαλία των ηφαιστείων χρησιμοποιώντας λειωμένο γυαλί το οποίο

θα μπορούσε να δημιουργηθεί στο studio ενός καλλιτέχνη.

Τ
.

ο λειωμένο γυαλί χρησιμοποιείται ως μεταφορά για να δείξει την αντιστοιχία λάβα ενώ

έχει κοινές ιδιότητες με αυτήν (Gates, 2017).

Κατά την διαδικασία που λειώνει το γυαλί-ένα απλό πείραμα στο σχολικό εργαστήριο-

μπορούμε να δώσουμε στο γυαλί διάφορα σχήματα, ενώ θα μπορούσαμε να αναφέρουμε 

ότι το γυαλί και η λάβα περιέχουν και τα δυο πυρίτιο.
Gates, A. E. (2017). Benefits of a STEAM collaboration in Newark, New Jersey: Volcano simulation through a glass-making experience. Journal of 

Geoscience Education,

65(1), 4–11.

.



Παράδειγμα δραστηριότητας που συνδυάζει τα Μαθηματικά και την Τέχνη και 

ειδικότερα την Αρχιτεκτονική. Τα διαγράμματα Voronoi

Αν κάποιος επισκεφθεί την Φρανκφούρτη και το ξενοδοχείο WesternGate γνωστό και ως Marriott 

Hotel θα παρατηρήσει την παρακάτω εικόνα, η οποία αντιστοιχεί σε Voronoi διαγράμματα.

Αυτή η κατασκευή έχει προκύψει συνεργατικά από τον συνδυασμό υπολογιστικού σχεδιασμού, της 

μηχανικής και τεχνικών προσομοίωσης (βλ. Agkathidis & Brown,2013).

Η Επιστημολογία του STEAM

Παραδείγματα προβλημάτων «ολοκλήρωσης 

STEAM».

Agkathidis,A.&Brown,A.(2013). Tree-Structure Canopy: A Case Study in Design and Fabrication of Complex 

Steel Structures using Digital Tools. International Journal of Architectural Computing
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Παράδειγμα δραστηριότητας που συνδυάζει τα Μαθηματικά και την Τέχνη και 

ειδικότερα την Αρχιτεκτονική. Τα διαγράμματα Voronoi

https://www.snibbe.com/digital-art#/proj

/interactive/boundaryfunctions

https://www.snibbe.com/digital-art
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Εικόνα: Η φιάλη του Klein. (https (https:// (https://el

(https://el. (https://el.wikipedia (https://el.wikipedia.

(https://el.wikipedia.org (https://el.wikipedia.org/ 

(https://el.wikipedia.org/wiki (https://el.wikipedia.org/wiki/% 

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE 

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE% 

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A 

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6% 

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE 

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE% 

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%  B

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%BD
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%BD
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Η Υπολογιστική Παιδαγωγική STEAM –

Το μοντέλο της Υπολογιστικής Παιδαγωγικής

Το Υπολογιστικό πρόβλημα - ο πραγματικός κόσμος – η Υ.Σ. και η «μηχανή»

Ψυχάρης, Σ.& Καλοβρέκτης,  Κ. Καλοβρέκτης,Κ., Ξενάκης,Α., Ψυχάρης,Σ.,&  

Σταμούλης,Γ.(2020).  Γεώργιος. Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Αναπτυξιακές 

Πλατφόρμες Ρομποτικής και IoT SBN: 978-960-418-828-4. Εκδόσεις Τζιόλα



Η Υπολογιστική Παιδαγωγική STEAM –

Το μοντέλο της «Υπολογιστικής Παιδαγωγικής STEAM»

Σύμφωνα με την μεθοδολογία του Υπολογιστικού πειράματος, 

το μοντέλο θα αναπτύσσεται επαγωγικά και

θα συγκρίνονται τα αποτελέσματα με αυτά του βιωματικού εργαστηρίου,

ενώ και η κατασκευή/τεχνούργημα θα αναδομείται και θα βελτιώνεται, ως μια 

δυναμική διαδικασία που θα παράγει αποτελέσματα κάτω από περιορισμούς 

(Psycharis et al.,2020).

Επίσης θεωρούμε στην προσέγγιση αυτή τις Τέχνες (STEAM) ως συνοριακά 

αντικείμενα
Psycharis,S., Kalovrektis,K.,& Xenakis,A.(2020). A Conceptual Framework for Computational Pedagogy in STEAM education: Determinants and 

perspectives. Hellenic Journal of STEM Education, Volume 1, http://www.hellenicstem.com/index.php/journal. Vol 1 No 1 (2020): Hellenic Journal 

of STEM Education

Psycharis, S., (2016).‘Inquiry Based- Computational Experiment, Acquisition of Threshold Concepts and Argumentation in Science and Mathematics 

Education”. Journal “Educational Technology & Society- Volume 19, Issue 3, 2016. pp. 282-293 (12 pages)

Psycharis, S (2018) STEAM in Education: A Literature review on the role of Computational Thinking, Engineering Epistemology and Computational 

Science. Computational STEAM Pedagogy (CSP). SCIENTIFIC CULTURE, Vol.4, No.2, 51-72.

Psycharis, S. (2018). «Computational Thinking, Engineering Epistemology and STEM Epistemology: A primary approach to Computational 

Pedagogy». International Conference on Interactive Collaborative LearningPsycharis, S. (2018). «Computational Thinking, Engineering 

Epistemology and STEM Epistemology: A primary approach to Computational Pedagogy». International Conference on Interactive Collaborative 

Learning, ICL 2018: The Challenges of the Digital Transformation in Education pp 689-698. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-11935-5_65

http://www.hellenicstem.com/index.php/journal
https://link.springer.com/conference/icl
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-11935-5
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-11935-5_65
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Η Υπολογιστική Παιδαγωγική STEAM –

Παραδείγματα «Υπολογιστικής Παιδαγωγικής STEAM»

Διδασκαλία δημιουργίας σεισμών με το μοντέλο της Υπολογιστικής 

Παιδαγωγικής STEAM

Στο παράδειγμα αυτό θα χρειασθεί ο εκπαιδευόμενος να εμπλακεί στον σχεδιασμό 

της Μηχανικής αλλά και να κατασκευάσεις ένα τεχνούργημα ενώ θα συλλέξει 

δεδομένα μέσω πραγματικού χρόνου.

Επίσης θα χρησιμοποιηθεί το physical computing μέσω της πλατφόρμας Arduino. 

(https://www.microsoft.com/en-us/education/education 

workshop/seismograph.aspx).

https://www.microsoft.com/en-us/education/education%20workshop/seismograph.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/education/education%20workshop/seismograph.aspx


Η Υπολογιστική Παιδαγωγική STEAM –

Παραδείγματα «Υπολογιστικής Παιδαγωγικής STEAM»

Διδασκαλία δημιουργίας σεισμών με το μοντέλο της Υπολογιστικής 

Παιδαγωγικής STEAM

Αρχικά θα δοθεί ένα μη σαφώς δομημένο πρόβλημα στους εκπαιδευτικούς, με την 

εξής μορφή.

«Σε μια πόλη σχεδιάζεται η κατασκευή νέων πολυώροφων κτιρίων στα παράκτια 

της πόλης. Ο προτεινόμενος τόπος κατασκευής βρίσκεται κοντά στα όρια των 

τεκτονικών πλακών. Για την υλοποίηση θα πρέπει να διεξαχθεί μελέτη της 

σεισμικής δραστηριότητα στην περιοχή. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να 

κατασκευασθούν σεισμογράφοι που θα συλλέγουν σε πραγματικό χρόνο τα 

δεδομένα της σεισμικής δραστηριότητας. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και 

οικονομικοί παράγοντες σχετικά με την συμβολή αυτών των κτιρίων στην 

οικονομική ζωή της πόλης» https://www.microsoft.com/en-

us/education/education workshop/seismograph.aspx

https://www.microsoft.com/en-us/education/education%20workshop/seismograph.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/education/education%20workshop/seismograph.aspx
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Παραδείγματα «Υπολογιστικής Παιδαγωγικής STEAM»

Διδασκαλία δημιουργίας σεισμών με το μοντέλο της Υπολογιστικής 

Παιδαγωγικής STEAM Ρόλοι https://www.microsoft.com/en-

us/education/education workshop/seismograph.aspx
Μηχανολόγοι μηχανικοί:

Σχεδίαση μηχανικού τμήματος κατασκευής 

Συγκέντρωση υλικών και εργαλείων

Καθαρισμός χώρου εργασίας και επιστροφή υλικών και εργαλείων

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί: 

Σχεδίαση κυκλωμάτων 

Σύνδεση με την πηγή ρεύματος

Καλωδίωση ηλεκτρικών εξαρτημάτων

Μηχανικοί Λογισμικού:

Σχεδίαση και ανάλυση δομής κώδικα 

Ανάπτυξη κώδικά

Αποσφαλμάτωση και δοκιμή κώδικα

Φυσικοί-Μαθηματικοί:

Μοντελοποίηση

Σχεδίαση πίνακα δεδομένων 

Συλλογή δεδομένων 

Ανάλυση δεδομένων

https://www.microsoft.com/en-us/education/education%20workshop/seismograph.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/education/education%20workshop/seismograph.aspx
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Παιδαγωγικής STEAM

Κινώντας τον σεισμογράφο, μέσω του φαινομένου της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής,

εξαιτίας της κίνησης του μαγνήτη με το σχοινάκι, δημιουργείται ρεύμα στο πηνίο που

δημιουργήσαμε.

Η«σεισμική δραστηριότητα» μετατρέπεται σε αναλογικό ηλεκτρικό σήμα(σύνδεση με την 

αναλογική θύρα A0) το οποίο με τη σειρά του μετατρέπεται σε ψηφιακό στο Αrduino και 

ακολούθως τροφοδοτείται στον υπολογιστή όπου οπτικοποιείται στο Excel. Για την 

οπτικοποίηση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο αξιοποιείται η επέκταση Excel Data 

Streamer Add-In και αναπαρίστανται οι σεισμικές δονήσεις ως γραφική παράσταση πλάτους

– συχνότητας. Για το Office365 η διαδικασία για την εγκατάσταση της επέκτασης Excel Data 

Streamer Add-In παρουσιάζεται παρακάτω.

https://www.microsoft.com/en-

us/education/education 

workshop/seismograph.aspx

https://www.microsoft.com/en-us/education/education%20workshop/seismograph.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/education/education%20workshop/seismograph.aspx


Η Υπολογιστική Παιδαγωγική STEAM –

Παραδείγματα «Υπολογιστικής Παιδαγωγικής STEAM»

Διδασκαλία δημιουργίας σεισμών με το μοντέλο της Υπολογιστικής 

Παιδαγωγικής STEAM



Η Υπολογιστική Παιδαγωγική STEAM –

Παραδείγματα «Υπολογιστικής Παιδαγωγικής STEAM»

Διδασκαλία δημιουργίας σεισμών με το μοντέλο της Υπολογιστικής 

Παιδαγωγικής STEAM



Η Υπολογιστική Παιδαγωγική STEAM –

Παραδείγματα «Υπολογιστικής Παιδαγωγικής STEAM»

Διδασκαλία υπολογισμού της ταχύτητας του ανέμου με το μοντέλο της 

Υπολογιστικής Παιδαγωγικής STEAM

«Σε ένα Νομό σχεδιάζεται η κατασκευή νέων ανεμογεννητριών .Θα πρέπει να 

αποφασίσετε σε ποια περιοχή του Νομού θα τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες και 

θα πρέπει να μετρήσετε την ταχύτητα του ανέμου»

https://www.microsoft.com/en-

us/education/education 

workshop/seismograph.aspx

https://www.microsoft.com/en-us/education/education%20workshop/seismograph.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/education/education%20workshop/seismograph.aspx


Η Υπολογιστική Παιδαγωγική STEAM –

Παραδείγματα «Υπολογιστικής Παιδαγωγικής STEAM»

Διδασκαλία υπολογισμού της ταχύτητας του ανέμου με το μοντέλο της 

Υπολογιστικής Παιδαγωγικής STEAM

https://www.microsoft.com/en-

us/education/education 

workshop/seismograph.aspx

https://www.microsoft.com/en-us/education/education%20workshop/seismograph.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/education/education%20workshop/seismograph.aspx


Η Υπολογιστική Παιδαγωγική STEAM –

Παραδείγματα «Υπολογιστικής Παιδαγωγικής STEAM»

Διδασκαλία υπολογισμού της ταχύτητας του ανέμου με το μοντέλο της 

Υπολογιστικής Παιδαγωγικής STEAM

https://www.microsoft.com/en-

us/education/education 

workshop/seismograph.aspx

https://www.microsoft.com/en-us/education/education%20workshop/seismograph.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/education/education%20workshop/seismograph.aspx


Η Υπολογιστική Παιδαγωγική STEAM –

Παραδείγματα «Υπολογιστικής Παιδαγωγικής STEAM»

Διδασκαλία του Νόμου του Ohm με το μοντέλο της Υπολογιστικής 

Παιδαγωγικής STEAM


