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Αποποίηση ευθυνών 

 Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Αυτή η έκδοση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή 

δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 

αυτήν. 
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Εισαγωγή  

Το έγγραφο αυτό στοχεύει να μοιραστεί με τις οικογένειες οδηγίες σχετικά με την 

προσέγγιση STEM, την εφαρμογή της και τη χρήση της από το οικογενειακό 

περιβάλλον, δεδομένα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 

του έργου botSTEM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν πρόκειται ακριβώς για οδηγό για την προσέγγιση, αλλά αποτελεί προσπάθεια να 

απαντήσει σε ερωτήματα που έχουν οι οικογένειες για ενίσχυση των 

επιστημονικών/τεχνολογικών ικανοτήτων των παιδιών, που προκύπτουν από την 

αντιμετώπιση αυτής της προσέγγισης μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. 

Τονίζουμε ότι οι δραστηριότητες που προτείνονται στο έργο 

(https://www.botstem.eu/es/) μπορούν να εφαρμοστούν στο σπίτι.  
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Τι σημαίνει STEM και γιατί το 

χρειαζόμαστε? 

Τα τελευταία χρόνια βομβαρδιζόμαστε με το αρκτικόλεξο STEM. Ένας όρος που 

βρίσκεται σε παιχνίδια, βιβλία, εκπαιδευτικές ή εξωσχολικές δραστηριότητες για τα 

παιδιά, ακόμη και για τους εαυτούς μας. Τι σημαίνει όμως; Το STEM είναι το 

αρκτικόλεξο για την Επιστήμη, την 

Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα 

Μαθηματικά, ένα αρκτικόλεξο στο 

οποίο προστέθηκε αργότερα το 

«Α» για την Τέχνη (STEAM). 

Θεωρείται ότι αυτή η προσέγγιση 

γεννήθηκε με κύριο στόχο την 

εξειδίκευση προσωπικού για την 

κάλυψη αναγκών που απαιτούνται 

από τομείς απασχόλησης που αναπτύσσονται ταχύτατα σήμερα, από επαγγελματίες 

STEM. Όμως, όσον αφορά την εκπαίδευση, πρέπει να τη δούμε ως ένα τρόπο με τον 

οποίο επιτυγχάνεται ολιστικά η προσέγγιση των διαφόρων επιστημονικών κλάδων, 

ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη ενός επιστημονικού-τεχνολογικού γραμματισμού 

και στην απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για να αντιμετωπίσουμε και να 

λύσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας μας. Αυτό συνεπάγεται την προσέγγιση των 

διαφορετικών επιστημονικών κλάδων εγκάρσια, ώστε, εκτός από την απόκτηση 

εννοιών, να δημιουργείται σημαντική  συστηματική μάθηση. 

  

  

Η προσέγγιση STEM υπερβαίνει την 

εννοιολογική εκμάθηση των 

κλάδων και εμβαθύνει στην 

απόκτηση ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων για την επίλυση 

πραγματικών προβλημάτων. 
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Αλλά, πού είναι η ρομποτική και ο 

προγραμματισμός; 

Σε πολλά ρομποτικά παιχνίδια και εργαλεία και πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες 

βλέπουμε τον χαρακτηρισμό “STREM”, με έμφαση στο “R” από το robotics 

(ρομποτική) που θα μπορούσε να πλαισιωθεί στο STEM. Όμως, από μόνη της η 

ρομποτική δεν είναι αρκετή για να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Όπως 

περιγράφεται στα παραδοτέα του έργου botSTEM, η ρομποτική συμπεριλαμβάνει 

πολλές επιστήμες με διεπιστημονικό τρόπο, όπου συμμετέχουν διάφοροι τομείς της 

μηχανικής (μηχανικές, κατασκευές, πληροφορική κλπ.). 

Η υπολογιστική σκέψη έχει στενότερη σχέση με τον προγραμματισμό και τη 

ρομποτική. περιλαμβάνει την κατανόηση της αναλυτικής σκέψης, ενός πολύτιμου 

εργαλείου για την κατάκτηση της λογικής σκέψης, απαραίτητης για την επίλυση 

προβλημάτων.  Ωστόσο, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο 

οποίο να ενθαρρύνεται η επίλυση προβλημάτων, η πρωτοβουλία και η 

δημιουργικότητα, χωρίς να εστιάζει μόνο στο χειρισμό ενός ρομπότ, αλλά να 

ενσωματωνει με διεπιστημονικό 

τρόπο κι άλλους τομείς. 

Για να το κατανοήσουμε ας 

πάρουμε για παράδειγμα τα 

μαθηματικά. Διαφορετικές 

δραστηριότητες 

χρησιμοποιούνται ώστε τα παιδιά 

να κατακτήσουν τη γνώση: νοεροί υπολογισμοί για επίλυση μαθηματικών 

προβλημάτων, ή χειρισμός ποικιλίας υλικού. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο δεν 

εργαζόμαστε από μια διεπιστημονική προσέγγιση. Αν προτείναμε για παράδειγμα 

ένα τρόπο διερεύνησης για τις κατάλληλες συνθήκες βλάστησης ενός σπόρου, εκτός 

από την επιστημονική πτυχή, όταν αναπαριστούν τα δεδομένα θα καταμετρήσουν 

τους σπόρους (πρόσθεση), θα συγκρίνουν με πόσους δεν βλάστησαν (αφαίρεση), θα 

κατασκευάσουν γραφικές παραστάσεις, ακόμη και θα πραγματοποιήσουν απλές 

στατιστικές αναλύσεις ανάλογα με το επίπεδο. 

  

Η ρομποτική είναι μέρος της μηχανικής 

και πρέπει να ενσωματώνεται με 

διεπιστημονικό τρόπο στους 

διάφορους τομείς. 
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Πρακτικές οδηγίες για οικογένειες 
  



 

 
7 Guidelines for families 

 

1. Πώς εφαρμόζεται η προσέγγιση  STEM; 

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση STEM επιτρέπει τη σύνδεση επιστημονικών εννοιών 

με πραγματικές καταστάσεις, όπου οι πρακτικές δραστηριότητες έχουν ζωτική 

σημασία. Για αυτό, τα παιδιά πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην επίλυση 

προβλημάτων, αυτενεργώντας για την επίλυσή τους. Δύο μεθοδολογίες 

προτείνονται στις δραστηριότητες του έργου botSTEM: έρευνα και σχεδιασμός. Η 

πρώτη αναφέρεται στους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι επιστήμονες 

μελετούν τον φυσικό κόσμο για τη δημιουργία γνώσης. Στη δεύτερη, τα 

προβλήματα αναλύονται και επιλύονται εφαρμόζοντας γνώση και τεχνολογία, 

δημιουργώντας νέα σχέδια ή βελτιώνοντας υπάρχοντα όπως γίνεται στον τομέα της 

μηχανικής. 

Όταν τα παιδιά διεξάγουν ένα πείραμα, 

εφαρμόζουν προσέγγιση STEM; Για να 

απαντήσουμε θα διακρίνουμε τέσσερις 

διαφορετικές καταστάσεις: μια 

κατάσταση όπου τα παιδιά παίζουν 

μόνο, χωρίς σαφή στόχο, μια 

κατάσταση όπου παρατηρούν τι κάνει 

άλλος, μια κατάσταση όπου 

ακολουθούν οδηγίες για τη διεξαγωγή ενός πειράματος και τέλος μια κατάσταση 

όπου ακολουθείται προσέγγιση STEM.  

  

Πρόθεση είναι η επίτευξη σημαντικής 

μάθησης μέσω πρακτικής εμπλοκής που 

διαφοροποιείται από τον απλό χειρισμό, την 

επίδειξη ή την αναπαραγωγή πειραμάτων ως 

συνταγές. 
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Για παράδειγμα, τα παιδιά μπορεί να παίζουν με λάδι και νερό στην κουζίνα και να 

παρατηρούν ότι το λάδι «επιπλέει» στο νερό, χωρίς να οδηγεί σε ουσιαστική 

μάθηση. Κάποιος στη οικογένεια δείχνει ότι το λάδι παραμένει πάντα πάνω από το 

νερό, ανεξάρτητα από τη σειρά τοποθέτησης ή την ποσότητα. Σε αυτήν την 

περίπτωση, τα παιδιά παρατηρούν το αποτέλεσμα, και σε πολλές περιπτώσεις το 

βλέπουν ως «μαγικό κόλπο». Αν τώρα τους δοθεί ένα φύλλο οδηγιών ή ένα βίντεο, 

στο οποίο τους ζητείται να δοκιμάσουν τρία διαφορετικά υγρά (νερό, αλκοόλ και 

λάδι) και να παρατηρήσουν ότι το ένα επιπλέει πάνω από το άλλο, έρευνες δείχνουν 

ότι τα παιδιά δεν αξιολογούν αυτές τις δραστηριότητες ως σημαντικές και τείνουν 

να τις βαριούνται, επειδή δεν παίζουν ενεργό ρόλο σε αυτές. Τέλος, αν τους 

ζητήσουμε να μάθουν γιατί οι λεκέδες στη θάλασσα παραμένουν στην επιφάνεια, τα 

παιδιά λάβουν υπόψη τις διαφορετικές μεταβλητές όπως τη μάζας κάθε υγρού σε 

έναν δεδομένο όγκο, θα υπολογίσουν την πυκνότητα και θα εξάγουν συμπεράσματα 

ώστε να απαντήσουν στην αρχική ερώτηση, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της 

έρευνας. Σε αυτήν την περίπτωση χτίζουν ουσιαστική μάθηση γύρω από την έννοια 

της πυκνότητας, καταφέρνοντας να καταλάβουν το φαινόμενο που "δεν είναι πλέον 

μαγικό, είναι επιστήμη!"  
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2. Ποια προβλήματα μπορεί να προκύψουν; 

 

Ένα πρόβλημα για να τραβήξει το ενδιαφέρον 

των παιδιών πρέπει  είναι σημαντικό  γι`αυτά 

και για να τους δοθεί κίνητρο καλό είναι να 

τοποθετείται το πρόβλημα σε ένα συγκείμενο 

που να σχετίζεται με καθημερινά προβλήματα 

και γεγονότα της πραγματικής τους ζωής. Είναι 

σημαντικό επίσης να προσαρμοστεί η 

δυσκολία της δραστηριότητας στο επίπεδο 

τους, τόσο της γνώσης τους όσο και των 

δεξιοτήτων τους, επιτρέποντάς τους να 

εφαρμόσουν ό,τι γνωρίζουν και να 

εξερευνήσουν νέες γνώσεις, μέσα από 

διαφορετικά επιστημονικά πεδία. 

Για παράδειγμα, μπορείτε να τους ζητήσετε να 

απαντήσουν το εξής: Γιατί η σοκολάτα μου 

έλιωσε μέσα στο σακίδιο μου, κατά τη διάρκεια μιας ζεστής μέρας; Αυτή η ερώτηση 

επιτρέπει τη διερεύνηση των μορφών διάδοσης της θερμότητας, ή την πρόταση 

κατασκευής ενός θερμομονωτικού συστήματος που διατηρεί το κρύο.  

  

Τα προβλήματα που 

προκύπτουν πρέπει να 

αφορούν στα ενδιαφέροντα 

των παιδιών τα οποία θα 

έχουν τον κύριο ρόλο, πρέπει 

να καλύψουν διαφορετικά 

πεδία και να είναι 

προσαρμοσμένα, τόσο 

εννοιολογικ, όσο και στην 

ηλικία, τις ικανότητες και τις 

δεξιότητές τους. 
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3. Ποια είναι η καταλληλότερη ηλικία για εφαρμογή  

STEM; 

Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η προσέγγιση προτείνεται για μαθητές από 8 ετών, 

δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στα 12, επειδή θεωρείται ότι σε αυτήν την ηλικία 

έχουν ήδη αποκτήσει  σχετικές γνώσεις και έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να 

λαμβάνουν αποφάσεις. Ωστόσο, από τη στιγμή που ένα παιδί αρχίζει να 

ανακαλύπτει και να μαθαίνει, ήδη επιλύει προβλήματα και μαθαίνει από τις 

καταστάσεις στο περιβάλλον του. Όταν χρησιμοποιεί ένα μπουκάλι, 

μαχαιροπήρουνα ή όταν ερευνά πώς λειτουργεί ένα παιχνίδι, χρησιμοποιεί όλες τις 

αισθήσεις του εφαρμόζοντας προηγούμενες εμπειρίες. Από αυτή τη στιγμή, το παιδί 

αποκτά την ικανότητα να κάνει ερωτήσεις και θέλει να παίρνει απαντήσεις. Μελέτες 

στα πλαίσια του έργου botSTEM δείχνουν ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση STEM 

μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας μεθοδολογία διερεύνησης και 

σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένου προγραμματισμού και ρομποτικής, από την 

ηλικία των 4 ετών. 

  

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το έργο 

botSTEM υποστηρίζει ότι η προσέγγιση STEM 

μπορεί να εφαρμοστεί με χρήση προγραμματισμού 

και ρομποτικής σε παιδιά από 4 ετών, 

συμβάλλοντας στην ανάπτυξη γλωσσικών 

δεξιοτήτων και επικοινωνίας, δημιουργικότητας, 

συλλογιστικής και επίλυσης προβλημάτων. 
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4. Παιχνίδι με ρομπότ ή μάθηση με ρομπότ; 

 

Πολλές οικογένειες αναρωτιούνται ποιο 

ρομπότ είναι το ιδανικό για εκμάθηση 

ρομποτικής και ποιο εργαλείο είναι το 

καλύτερο για την εκμάθηση 

προγραμματισμού. Στην αγορά σήμερα 

υπάρχουν πολλοί τύποι ρομπότ και 

πλατφόρμες για εκμάθηση 

προγραμματισμού και ρομποτικής, για 

διαφορετικές ηλικίες. Ωστόσο, αυτό που έχει 

σημασία δεν είναι ο τύπος του ρομπότ ή της 

πλατφόρμας, αλλά αυτά τα εργαλεία να ενσωματώνονται σε ένα εκπαιδευτικό 

πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων, με διεπιστημονικό τρόπο και σε μια προσέγγιση 

STEM, όπως προτείνεται στο έργο botSTEM. Για παράδειγμα, παρέχοντας 

διαφορετικά υλικά τους ζητούμε να χτίσουν μια ράμπα για να ανεβαίνει το ρομπότ 

σε ορισμένο ύψος.  

Σε αυτήν την περίπτωση δίνουν οδηγίες στο ρομπότ να ανέβει στη ράμπα αλλά ο 

προγραμματισμός εφαρμόζεται ως μέρος 

μιας ολόκληρης διαδικασίας. Τα παιδιά 

παίζοντας με το ρομπότ, το χρησιμοποιούν 

ως εργαλείο για να ελέγξουν το πρωτότυπο 

που έφτιαξαν (τη ράμπα τους). Ένα άλλο 

παράδειγμα αυτής της προσέγγισης μπορεί 

να είναι το πρωτότυπο ενός συστήματος 

που παρέχει σε διαφορετικούς τύπους 

φυτών, βέλτιστες συνθήκες υγρασίας. Αφού 

αναλύσουν τις ανάγκες κάθε φυτού (τύπος 

φυτού, ανάγκη υγρασίας, χαρακτηριστικά) 

μπορούν να προγραμματίσουν 

διαφορετικές συσκευές, όπου αυτόματα θα  

παρέχουν την επιθυμητή υγρασία στα φυτά.  

Ο απλός χειρισμός ενός ρομπότ 

δε συνεπάγεται σημαντική 

μάθηση. Προτείνεται η χρήση  της 

ρομποτικής ως μέρος ενός 

ευρύτερου εκπαιδευτικού 

πλαισίου επίλυσης προβλημάτων. 
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5. Αλλά, είναι όλα τα παιδιά έτοιμα για αυτή την 

πρακτική; 

Η εξειδίκευση ξεκινά με την πρακτική. Αυτό το γνωρίζουμε από τη δική μας 

εμπειρία. Δε μαθαίνουμε να διαβάζουμε αν πρώτα κάποιος δε μας εξηγήσει πώς 

ακούγεται κάθε φώνημα. Και μαθαίνουμε ανάγνωση με βήματα, αναγνωρίζοντας τις 

συλλαβές και τις λέξεις ώστε να κατανοούμε αυτό που διαβάζουμε. Με τον ίδιο 

τρόπο, δεν είναι σωστό να πιστεύουμε ότι η προσέγγιση STEM είναι μόνο για τα 

παιδιά που έχουν πιο ανεπτυγμένες επιστημονικές ή μαθηματικές ικανότητες. Το 

έργο botSTEM προτείνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση STEM χρησιμοποιώντας τη 

συνεργασία. Με αυτόν τον τρόπο, η κοινή συμμετοχή ενθαρρύνεται καθ' όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας, δίνοντας σημασία στη συνεισφορά και όλες τις ενέργειες 

που πραγματοποιούνται από κάθε μέλος της ομάδας που εργάζεται ως ίσο. Πρέπει 

να σημειωθεί ότι πολυάριθμες έρευνες δείχνουν ότι όταν τα προβλήματα αφορούν 

τα ίδια τα παιδιά, και χρησιμοποιώντας πρακτικές μεθόδους εμπλοκής των ίδιων 

των παιδιών, επιτυγχάνεται μια πραγματικά περιεκτική διδασκαλία της επιστήμης 

και της τεχνολογίας. 

Εκτός από την προσαρμογή των δραστηριοτήτων στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 

των παιδιών, είναι επίσης σημαντική η ενεργή τους συμμετοχή, να αφιερώνουν 

περισσότερο χρόνο στην αλληλεπίδραση παρά στην απομνημόνευση, ώστε να 

ευνοείται η "αντίληψη" των εννοιών μέσω  εμπειρίας, ως θεμελιώδη βάση για 

αφηρημένη εννοιολογική ανάπτυξη. 

  

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση 

STEM απαιτεί τη συνεργασία 

όλων των μελών της ομάδας, 

ενθαρρύνοντας την ενεργό 

συμμετοχή και τη συν-

διδασκαλία, η οποία ευνοεί 

την ένταξη και τη μείωση του 

χάσματος των φύλων σε 

επιστημονικούς/τεχνολογικού

ς τομείς. 
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6. Τα λάθη είναι ανθρώπινα, η διόρθωσή τους σοφία. 

Αυτή η φράση προέρχεται από τα λατινικά: «Errare humanum est», και δείχνει ότι 

τα λάθη που κάνουν οι άνθρωποι είναι αποδεκτά και μέσα από αυτά μαθαίνουν. 

Αυτή η φράση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μαθησιακή διαδικασία. Δεν πρέπει τα 

παιδιά να φοβούνται να κάνουν λάθη. Ο φόβος είναι πηγή άγχους που συχνά τα 

εμποδίζει να δημιουργούν, να λαμβάνουν αποφάσεις, να υποβάλλουν προτάσεις ή 

ακόμη και να εκφράζουν τις δικές τους.  

Οι μεθοδολογίες που προτείνονται στο έργο botSTEM ξεκινούν από τη μετατροπή 

του λάθους σε ένα χρήσιμο εργαλείο για την επίλυση προβλημάτων, ευνοώντας τα 

παιδιά να χτίσουν γνώσεις. Για παράδειγμα, όταν ένας μηχανικός αναζητά μια λύση 

σε ένα πρόβλημα, είναι πολύ πιθανό να μη βρει τη λύση την πρώτη φορά και είναι 

μάλλον πιθανό ότι δεν υπάρχει μόνο μία λύση, αλλά πολλές: προτείνουν προτάσεις, 

κατασκευάζουν πρωτότυπα και πραγματοποιούν δοκιμές για τη βελτίωση ή επίλυση 

των λαθών. Αυτό είναι μια διαδικασία όπου μαθαίνουμε από τις έννοιες που δεν 

ήταν κατανοητές ή που δεν εφαρμόστηκαν σωστά. 

Για αυτόν τον λόγο, δεν πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά να απογοητευτούν, χωρίς 

όμως να αποφεύγεται αυτή η διαδικασία. Έτσι, όταν εμφανίζεται η απογοήτευση, ας 

τα βοηθήσουμε να αναστοχαστούν τη πηγή του λάθους, υποστηρίζοντας τη 

διαδικασία αλλά χωρίς εμείς να διορθώσουμε το λάθος τους, προκειμένου να 

αποφευχθεί η παραίτηση, κάτι που συχνά παρατηρείται στην επιστήμη και την 

τεχνολογία. 

  

Το λάθος είναι μια ευκαιρία να 

μάθουμε και να εδραιώσουμε 

έννοιες, αλλά δεν πρέπει να το 

αφήσουμε να οδηγήσει σε 

υπερβολική απογοήτευση και 

παραίτηση. 
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7. Πέρα από την απόκτηση εννοιών και δεξιοτήτων SEM.  

Εκτός από την απόκτηση εννοιών και ικανοτήτων που σχετίζονται με την επιστήμης, 

την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, η προσέγγιση STEM, σύμφωνα με 

το διδακτικό μοντέλο που προτείνεται από το έργο botSTEM, παρέχει στα παιδιά 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως: 

• Συνεργατική εργασία, η οποία συνεπάγεται πράξη σεβασμού προς τους 

άλλους, καθώς οι ιδέες, ό λόγος  και οι προτάσεις όλων πρέπει να γίνονται 

σεβαστές. 

• Λήψη αποφάσεων και συνάμα να αιτιολογήσουν και να υπερασπιστούν τις 

ιδέες τους, είτε προτείνονται από αυτούς είτε από τους συνεργάτες τους. 

• Ψυχοκινητικές δεξιότητες, μέσω χειραπτικών δραστηριοτήτων, 

πειραματισμών και σχεδιασμό πρωτοτύπων. 

• Γλωσσική ανάπτυξη, επικοινωνώντας και υπερασπίζοντας τις ιδέες τους, 

αλλά και εξηγώντας τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά τους. 

• Δημιουργικότητα, ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών. 

• Αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση κατά την ανάπτυξη ιδεών, καθώς 

συνειδητοποιούν ότι έχουν την ικανότητα να λύσουν προβλήματα και να 

μάθουν από τα λάθη. 

• Συναισθηματική διαχείριση όταν αντιμετωπίζουν απογοήτευση. 

  

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση STEM δεν συνεπάγεται μόνο την 

απόκτηση γνώσεων σε επιστημονικούς τομείς, αλλά επίσης 

βοηθά στην ανάπτυξη άλλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων. 
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8. Ποιος ο ρόλος της οικογένειας; 

 

Μέσα από όλη την πορεία του έργου 

botSTEM, διαπιστώθηκε ότι από την πολύ 

παιδική ηλικία μπορούν να εφαρμοστούν 

δραστηριότητες με προσέγγιση STEM. Η 

οικογένεια πρέπει να εκμεταλλευτεί την 

περιέργεια των παιδιών για να προάγει την 

ανάπτυξη ικανοτήτων και θετικών στάσεων 

σε αυτούς τους τομείς.  

 

 

  

Ακολουθούν κάποιες οδηγίες που μπορούν να βοηθήσουν στην 

προώθηση επιστημονικών/τεχνολογικών επαγγελμάτων από μικρή 

ηλικία: 

• Ενθαρρύνετε τα παιδιά να παρατηρούν και να εξερευνούν το περιβάλλον 

τους, και να κάνουν ερωτήσεις. 

• Ενθαρρύνετέ τα να αναζητούν λύσεις στις ερωτήσεις τους και μην τους 

δίνετε έτοιμη την απάντηση. 

• Βοηθήστε τα να εστιάζουν στις ερωτήσεις ώστε να διερευνούν, λαμβάνοντας 

υπόψη την ηλικία τους και χρησιμοποιώντας το «τι» και το «πώς». 

• Ακούστε και ενθαρρύνετε τα παιδιά να επεξηγούν τις ιδέες, τις προτάσεις και 

τους προβληματισμούς τους. 

• Βοηθήστε τα παιδιά να κατανοήσουν το λάθος ως στοιχείο μαθησιακής 

διαδικασίας. 

• Αποφύγετε την απογοήτευση με τη βοήθεια αναστοχασμού. 

• Μην προβάλλετε  προβλήματα που δεν μπορούν να επιλύσουν. 

• Λάβετε υπόψη τις χειριστικές και κινητικές δεξιότητες που έχουν. 

• Δημιουργήστε ευχάριστες στιγμές που ενθαρρύνουν τα κίνητρα και όχι την 

απόρριψη. 

• Ενισχύστε την αυτοπεποίθησή τους και εκτιμήστε την προσπάθειά τους. 

 

  

Δεν είναι απαραίτητο να 

αγοράσετε ρομποτικά ή 

επιστημονικά εργαλεία, βιβλία 

επιστήμης ή να έχετε καριέρα στα 

STEM για να μπορέσετε να 

προωθήσετε τα επιστημονικά 

πεδία στα παιδιά ως οικογένεια. 



 

 
16 Guidelines for families 

 

 


