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Το έργο #livingSTEM (2019-1-BE01-KA201-050529) χρηματοδοτήθηκε με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η ανακοίνωση είναι αποκλειστικά
ευθύνη των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Το Living STEM είναι ένα έργο που
φιλοδοξεί να βοηθήσει στην κατανόηση της
Περμακουλτούρας και του STE (A) M. Κύριο
μέλημα είναι η χρήση της πρακτικής εμπειρίας
της Περμακουλτούρας προσελκύοντας
μαθητές ηλικίας 10 έως 14 ετών στα μαθήματα
που θα ενισχύσουν την εκπαίδευση STEAM;
δηλαδή, την Επιστήμη, την Τεχνολογία,
τη Μηχανική, την Τέχνη και τα Μαθηματικά
και θα ενθαρρύνει επίσης τους μαθητές να
ακολουθήσουν μια επιστημονική πορεία.
Ταυτόχρονα, οι δραστηριότητες προσδοκούν
να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε
περιβαλλοντικά ζητήματα του σήμερα και να τους
δώσουν εφόδια για να υιοθετήσουν έναν φιλικό
προς το περιβάλλον τρόπο ζωής.
Το έργο #livingSTEM θα βοηθήσει τους
εκπαιδευτικούς να εξηγήσουν το STE (A) M
μέσω πρακτικών μέσων που προσφέρονται
στην περμακουλτούρα και να δημιουργήσει μια
συλλογή δραστηριοτήτων για τους μαθητές, ούτως
ώστε να ανακαλύψουν την επιστήμη από νέες και
διασκεδαστικές (προ-) οπτικές.

Ο ιστότοπος του έργου προσφέρει πολλές
δωρεάν πηγές, τόσο για εκπαιδευτικούς όσο
και για παιδιά, αλλά και για ενδιαφερόμενους,
επαγγελματίες που εργάζονται στους τομείς
ενδιαφέροντος του έργου και το ευρύτερο κοινό.
Οι πηγές περιλαμβάνουν:
- Τον οδηγό #livingSTEM για την περμακουλτούρα
- Το Σύστημα παιχνιδοποίησης #livingSTEM
- Η Τράπουλα
- Παιχνίδι Ιδανικού Μενού
- Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου
- Πρακτικά βίντεο STEM από και για τα παιδιά
Με τις δραστηριότητες, οι μαθητές θα
ανακαλύψουν τη φύση, το φαγητό και το
περιβάλλον με μια προσέγγιση που ενισχύει τις
ικανότητές τους και η οποία θα τους επιτρέψει
να παρατηρήσουν και να χρησιμοποιήσουν
την εμπειρία τους για να μάθουν νέες ιδέες,
να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να
προβληματιστούν για τον δικό τους τρόπο ζωής.
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