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ΕΝΝΟΙΑ: ΣΤΕΑΜ (STEAM) και Ενεργός 

μάθηση 

 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Το STE(A)M αποτελεί πρότυπο καθ' όλη τη διάρκεια του έργου χωρίς να 

βασίζεται σε παθητικά μέσα αλλά  στην έννοια της ενεργούς μάθησης. Η 

ενεργή μάθηση είναι κάθε μαθησιακή δραστηριότητα στην οποία ο μαθητής 

συμμετέχει ή αλληλεπιδρά με την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία. Αυτό έρχεται 

σε αντίθεση με την κλασική, παθητική απορρόφηση των πληροφοριών που 

δίνει ένας δάσκαλος. Οι τεχνικές της ενεργούς μάθησης επιτρέπουν την  

επαναπροσέλκυση της προσοχής των μαθητών κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος και την συμμετοχή τους στο περιεχόμενο του μαθήματος. Τείνει να 

βελτιώσει τη γενική διαδικασία μάθησης, καθώς οι μαθητές τείνουν να 

θυμούνται και να κατανοούν περισσότερα. Η περμακουλτούρα και το STE(A)M 

προσφέρουν πολλές δυνατότητες όσον αφορά τις δραστηριότητες της 

ενεργούς μάθησης. 

 

 

2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Από το Σύστημα Παιχνιδοποίησης για ηλικίες 10-14: 

 

«Κάθετος κήπος»: Ειδικά η δεύτερη φάση «Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 

που έχουν συμφωνηθεί» μπορεί εύκολα να καταγραφεί. Επίσης, μετά τη 

δραστηριότητα μπορεί να ακολουθήσει μια τελετή όπου οι μαθητές θα πάρουν 

παράσημα για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Οι μαθητές μπορούν να 

κληθούν να δώσουν μια ομιλία όταν τους απονεμηθεί το παράσημο τους, 

όπου μπορούν να αναλύσουν τις ικανότητες που αναφέρονται στη σελίδα 9. Οι 

ίδιοι μαθητές μπορούν επίσης να λάβουν ερωτήσεις από τον εκπαιδευτικό ή 
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τους συνομηλίκους τους. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν ενεργά (να θυμούνται 

και να αναλύουν) σχετικά με τις ικανότητες που έχουν επιτευχθεί και 

σχετίζονται με το STE(A)M.  

 

«Μόνιμη καλλιέργεια και Ανανεώσιμη ενέργεια»: Αυτή η δραστηριότητα  

συνάδει με την ουσία του STEAM ενώ συνδυάζει και τις πέντε επιστήμες, αλλά 

κυρίως τη φυσική/επιστήμη. Η Τεχνολογία, η Μηχανική και τα Μαθηματικά 

πρέπει να συνδυάζονται για την επίτευξη του τελικού στόχου που είναι η 

δημιουργία συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας. Το βίντεο μπορεί να 

δημιουργηθεί αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή του συστήματος, με τις 

διάφορες ομάδες να δείχνουν τι μπορεί να κάνει ο μηχανισμός τους και να 

περιγράφουν τι έχουν κατασκευάσει, πώς και γιατί, μαζί με λάθη ή εμπόδια 

που αντιμετώπισαν.  

 

«Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου» για ηλικίες 10-14: 

 

Το «Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου» για ηλικίες 10-14 (με όλες τις φάσεις A 

– Δ) ωθεί τους μαθητές σταδιακά και με διασκεδαστικό τρόπο στο να γίνουν 

επιμελείς, καλοί παρατηρητές και να μπορούν να καταγράφουν συστηματικά 

με οργανωμένο τρόπο αυτά που παρατηρούν και να καταλήγουν σε 

συμπεράσματα. Αυτά είναι τα βασικά αρχικά βήματα στις περισσότερες 

πειραματικές μεθόδους και στην ενεργό μάθηση, στις οποίες βασίζονται 

ορισμένες από τις επιστήμες που σχετίζονται με το STEM όπως η Μηχανική, η 

Τεχνολογία και η Επιστήμη και σε μικρότερο βαθμό τα Μαθηματικά. Οι 

μαθητές μπορούν να βιντεοσκοπήσουν τους εαυτούς τους καθώς παίζουν το 

Επιτραπέζιο Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου.  

 

 

3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

Κάποιοι (μπορεί να είναι από 2-4 μαθητές ανάλογα με την ακριβή ηλικία και τις 

ικανότητες τους) θα είναι υπεύθυνοι για την εγγραφή του βίντεο (π.χ. όπως 
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περιγράφεται παραπάνω στη δεύτερη φάση της δραστηριότητας 

«Κατακόρυφος Κήπος» ή στο πνευματικό παραδοτέο της δραστηριότητας 

«Μόνιμη καλλιέργεια και Ανανεώσιμη ενέργεια» ή στο παιχνίδι «Επιτραπέζιο 

Παχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου»).  

 

Η βασική ιδέα είναι στα βίντεο να γίνει μια σύνοψη σχετικά με το τι έχουν μάθει 

οι μαθητές στις προαναφερθείσες δραστηριότητες οι οποίες βρίσκονται στον 

πυρήνα του STE(A)M. Η σύνοψη αποτελεί μέρος της ενεργούς μάθησης και 

είναι μια από τις πολύ σημαντικές δεξιότητες του 21ου αιώνα.  

 

Μια συμβουλή για τον μαθητή είναι να αναπτύξει εκ των προτέρων ένα 

συγκεκριμένο πρόγραμμα σχετικά με το πότε θα τραβήξει φωτογραφίες ή 

βίντεο για να παρουσιάσει την ουσία της δραστηριότητας. Για να γίνει αυτό, οι 

μαθητές θα πρέπει να έχουν κατανοήσει και ολοκληρώσει τις 

προαναφερθείσες δραστηριότητες στο Σύστημα Παιχνιδοποίησης. Ίσως να 

ήταν καλύτερο να βιντεοσκοπήσουν το «Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου» τη 

δεύτερη ή τρίτη φορά που θα παίξουν όπου θα έχουν σίγουρα κατανοήσει τις 

πληροφορίες και τις οδηγίες.  

 

Η παραγωγή βίντεο μπορεί να γίνει σε ομάδες μαθητών, π.χ. μια ομάδα 

παραγωγών βίντεο (2-3 μαθητές) θα είναι υπεύθυνη να συνοψίσει ολόκληρη 

τη δραστηριότητα σε ένα κομμένο/επεξεργασμένο βίντεο που δε θα διαρκεί 

παραπάνω από 1,5 ώρα. Για δραστηριότητες που διαρκούν πολύ ή έχουν 

πολλές δευτερεύουσες εργασίες, ο φόρτος εργασίας μπορεί να χωρίζεται σε 

πολλούς μαθητές κάθε φορά. Ωστόσο το πιο σημαντικό είναι ότι η ομάδα 

παραγωγής πρέπει χρησιμοποιεί ένα λογισμικό επεξεργασίας βίντεο για να 

ελέγχει όλο το βίντεο και να προσθέσει τις πιο σημαντικές πληροφορίες. Στη 

συνέχεια, το βίντεο (ή εάν υπάρχουν πολλά μέρη, θα πρέπει να τοποθετηθούν 

με τη σωστή σειρά), θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλους τους μαθητές 

μέσω μιας ιστοσελίδας. 
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4- Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα: 

Σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που θα αναλάβουν τα παιδιά, από 

την αρχή πρέπει να οριστούν δύο μαθητές (κατά προτίμηση ένας δυναμικός 

και ένας αδύναμος μαθητής) υπεύθυνοι για τη βιντεοσκόπηση. Μια άλλη 

ομάδα ή οι ίδιοι μαθητές μπορούν επίσης να είναι υπεύθυνοι για την περικοπή 

/επεξεργασία /συγχώνευση των σημείων που θεωρούν σημαντικά. 

 

Συνεπώς, οι μαθητές θα συμμετάσχουν στη δραστηριότητα «STEAM και 

Ενεργός μάθηση», στην εγγραφή του βίντεο και στην παραγωγή 

(επεξεργασία) του βίντεο. Οι μαθητές που δεν συμμετέχουν στην ομάδα 

παραγωγής θα έχουν την ευκαιρία να δουν τις καλύτερες στιγμές της ενότητας 

/δραστηριότητας /διαδικασίας, βλέποντας έτσι συνοπτικά τι έχουν μάθει στις 

δραστηριότητες που καταγράφηκαν. Με αυτόν τον τρόπο, θα δουν τον 

δάσκαλό τους και τον εαυτό τους να μαθαίνουν/διδάσκουν/αλληλεπιδρούν. 

 

Μετά την προβολή του βίντεο, οι μαθητές θα κληθούν στη συνέχεια να κάνουν 

τη δική τους αξιολόγηση. Για να γίνει αυτό, σημαίνει ότι πρέπει να 

αξιολογήσουν τα πιο σημαντικά σημεία χρησιμοποιώντας την κριτική σκέψη 

τους, καθώς και να θυμηθούν όλες τις πληροφορίες που έμαθαν μέσω των 

δραστηριοτήτων. Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν στη συνέχεια να 

χρησιμοποιηθούν για την επόμενη επίσημη ή άτυπη αξιολόγησή τους. 

Γνωρίζοντας ότι αυτές οι ερωτήσεις που τέθηκαν από αυτούς θα 

χρησιμοποιηθούν ξανά για αξιολόγηση, αποτελεί μια επιπλέον πρόκληση για 

εκείνους καθώς οι ερωτήσεις πρέπει να είναι καλά δομημένες, λογικές κ.ο.κ.  
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5- Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της επιστήμης 

(STEAM) και της περμακουλτούρας: 

Βασικά, η παραγωγή των βίντεο σχετίζεται με: 

 

Επιστήμη: το περιεχόμενο που θα μαγνητοσκοπηθεί είναι η επιστημονική 

μέθοδος.  

 

Τεχνολογία: μπορεί να θεωρηθεί η χρήση της κάμερας και του λογισμικού για 

την επεξεργασία του βίντεο. Οι μαθητές μπορεί επίσης να χρειαστεί να 

εξοικειωθούν με ένα λογισμικό για την επεξεργασία των βίντεο και την 

ενσωμάτωση υποτίτλων, τίτλων ή θεμάτων που θα εμφανίζονται κάθε φορά 

που μια λήψη πρέπει να ενωθεί με μια άλλη. 

 

Καλλιτεχνική οπτική: τα βίντεο πρέπει να είναι σαφή και καλά δομημένα.  

 

Το θέμα/περιεχόμενο των βίντεο προέρχεται από δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την έννοια της περμακουλτούρας. 

 
 


