Ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για τη διάδοση της επιστήμης και την προώθηση
των σπουδών και των επαγγελμάτων STEM στην επαγγελματική εκπαίδευση
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Το έργο DISCOVER με Αρ. Αναφοράς 2017-1-BG01KA202-036327 χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπής μέσω του προγράμματος ERASMUS+.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο
των συγγραφέων του και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτή την έκδοση.

Αγαπητέ Αναγνώστη,
Αυτό είναι το δεύτερο ηλεκτρονικό δελτίο του έργου
DISCOVER. Το έργο αυτό επιδιώκει να διευκολύνει το
σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων διάδοσης της επιστήμης
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από μια σειρά
ηλεκτρονικών δελτίων θα παρουσιάσουμε την πρόοδο της
εργασίας
μας
και
τους
εκπαιδευτικούς
πόρους
που
αναπτύσσουμε.
Η κοινωνία αναμένει τόσο από τα σχολεία όσο και από τους
άλλους εμπλεκόμενους φορείς να βρουν λύσεις για την
αντιμετώπιση της αποτυχίας των εκπαιδευτικών συστημάτων,
να παρέχουν επαρκή εκπαίδευση στις επιστήμες ενισχύοντας τη
φιλομάθεια των νέων για τις θετικές επιστήμες και την
τεχνολογία. Ορισμένες πιθανές λύσεις αφορούν αλλαγές στην
κατάρτιση των εκπαιδευτικών ή στα υποχρεωτικά προγράμματα
σπουδών. Το έργο αυτό, ωστόσο, ενδιαφέρεται για μια
διαφορετική προσέγγιση: τη διευκόλυνση και ενίσχυση
εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων
εκτός
του
ωρολογίου
προγράμματος, για μαθητές λυκείου, που στοχεύουν στην
διάδοση
των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας. Οι
προσπάθειες των εταίρων του έργου DISCOVER είναι
προσανατολισμένες προς αυτήν την κατεύθυνση επιδιώκοντας
αφενός την κινητοποίηση των εμπλεκομένων φορέων και
προσώπων για αποτελεσματική και εμπνευσμένη εκπαίδευση
στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία και αφετέρου την
παρακίνηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών ώστε να
σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να διευρύνουν τις
εκπαιδευτικές ευκαιρίες στις θετικές επιστήμες και την
τεχνολογία για τους νέους της Ευρώπης.
Με εκτίμηση,
Η Ομάδα του Έργου DISCOVER
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Τρίτη Συνάντηση Έργου
Η τρίτη συνάντηση του έργου φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο Marconi στη Ρώμη στις 26 – 27 Σεπτεμβρίου 2018.
Επικεντρώθηκε στην συνεργατική ανάπτυξη τριών από τα πνευματικά προϊόντα του DISCOVER.
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ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
1. Εκπαιδευτικές δράσεις μικρής διάρκειας στην περιοχή STEM με συμμετοχή φοιτητών, μαθητών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και επιχειρήσεων
Πρόκειται για μια, καθοδηγούμενη από το πανεπιστήμιο, καλή πρακτική, μέσω της οποίας το πανεπιστήμιο συγκεντρώνει
επιχειρήσεις, φοιτητές πανεπιστημίου και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα STEM που
παρέχει χώρο για προβολή των επιτευγμάτων των νέων επιστημόνων, ενώ παράλληλα τους επιτρέπει να συναντηθούν με
εκπροσώπους των επιχειρήσεων.
Μελέτη περίπτωσης: Ημέρες επιστημονικής εξειδίκευσης στο Πολυτεχνείο του Γκάμπροβο, Βουλγαρία.
2. Άνοιγμα ερευνητικών εργαστηρίων σε μαθητές
Πρόκειται για μια συνήθη πρακτική διάδοσης των θετικών επιστημών που επιτρέπει στους μαθητές της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης να επισκεφθούν εργαστήρια πανεπιστημίων ή ερευνητικών ιδρυμάτων, να εξοικειωθούν με τον επιστημονικό
εξοπλισμό, να συναντηθούν με ερευνητές και να πάρουν μια γεύση από την επιστημονική εργασία.
Μελέτες περιπτώσεων: Ημέρες Ανοιχτών Θυρών στο Πολυτεχνείο του Γκάμπροβο, Βουλγαρία. Ημέρα Ανοιχτών Θυρών στη
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου του Κόσιτσε, Σλοβακία. Ετήσια Ανοικτή Ημέρα Γνωριμίας στο Πολυτεχνείο
Κρήτης, Ελλάδα.
3. Εκπαιδευτική εξωστρέφεια πανεπιστημιακών εργαστηρίων
Πρόκειται για μια πρακτική, καθοδηγούμενη από ένα πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ίδρυμα, με την οποία το
πανεπιστήμιο/ερευνητικό ίδρυμα επενδύει στη δημιουργία ενός βασικού επιστημονικού εργαστηρίου μέσα σε ένα σχολείοεταίρο και δεσμεύεται να παρέχει εκπαιδευτικές δραστηριότητες διάδοσης της επιστήμης σε αυτό το εργαστήριο.
Μελέτη περίπτωσης: Εξοπλισμός ενός εργαστηρίου με συνεργασία πανεπιστημίου-σχολείου σε σχολείο επαγγελματικής
εκπαίδευσης, Πολυτεχνείο του Γκάμπροβο, Βουλγαρία και Επαγγελματικό Λύκειο John Atanasov, Στάρα Ζαγόρα, Βουλγαρία.

4

4. Εκδήλωση διάδοσης των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας για το ευρύ κοινό με συμμετοχή μαθητών και
γονέων
Πρόκειται για μια πρακτική, καθοδηγούμενη από ένα πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ίδρυμα, που περιλαμβάνει την οργάνωση σε
τοπικό επίπεδο μιας εκδήλωσης διάδοσης των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας για το ευρύ κοινό κατά την οποία
παρουσιάζονται και επιδεικνύονται τεχνολογίες, εξοπλισμός, ερευνητικά αποτελέσματα και επιστημονικά ζητήματα.
Προκειμένου η πρακτική να έχει αισθητή επίδραση στην προώθηση του STEM, θα πρέπει να υποστηρίζει τη διαγενεακή μάθηση,
απευθυνόμενη τόσο στους νέους όσο και στους γονείς, προκειμένου οι γονείς να υποστηρίξουν τα παιδιά τους για να
επιδιώξουν κάποια σταδιοδρομία ή σπουδές στην περιοχή του STEM. Η πρακτική μπορεί να παρέχει την δυνατότητα στους
μαθητές λυκείου να παρουσιάσουν, να εκθέσουν ή να συμβάλλουν με άλλο τρόπο στην εκδήλωση ως ενεργά συμμετέχοντες,
δημιουργοί ή συν-δημιουργοί, αντί να είναι απλώς παρατηρητές, για παράδειγμα μέσω ειδικών εργαστηρίων και εκθέσεων.
Μελέτη περίπτωσης: Ετήσια Ημέρα Επιστήμης και Τεχνολογίας - Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελλάδα.
5. Διαγωνισμοί Προγραμματισμού Ρομπότ
Πρόκειται για μια καλή πρακτική, καθοδηγούμενη από ένα πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ίδρυμα, που συνίσταται στην οργάνωση
ενός διαγωνισμού προγραμματισμού Ρομπότ για μαθητές λυκείου, χρησιμοποιώντας τον υπάρχοντα πανεπιστημιακό εξοπλισμό
Ρομποτικής. Ανάλογα με την ομάδα-στόχο πριν το διαγωνισμό μπορεί να προηγηθεί ή όχι εκπαίδευση:
• Οι μαθητές με επαρκείς δεξιότητες στον προγραμματισμό δεν θα χρειαστούν εκπαίδευση. Η εστίαση, για μια τέτοια ομάδα
στόχο, θα μπορούσε να είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου και η επιλογή μιας ενδιαφέρουσας πρόκλησης,
αναφορικά με την εργασία την οποία το ρομπότ πρέπει να προγραμματιστεί να εκτελέσει. Αυτή η μορφή μπορεί να
υποστηρίξει την ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων προγραμματισμού και να προωθήσει την αφοσίωση σε σταδιοδρομίες
STEM.
• Οι μαθητές χωρίς επαρκείς δεξιότητες στον προγραμματισμό θα επωφεληθούν από την εκπαίδευση, ενώ το στοιχείο του
διαγωνισμού θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στην άσκηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από ό,τι στην επίδειξη
έργων που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων. Αυτή η μορφή θα ήταν καταλληλότερη για να προκαλέσει ενδιαφέρον για τη
ρομποτική και να βελτιώσει τις γενικές δεξιότητες προγραμματισμού.
Και οι δύο παραπάνω μορφές μπορούν να θεωρηθούν ως καλές πρακτικές.
Μελέτη περίπτωσης: Διαγωνισμός Προγραμματίστε το Ρομπότ σας - Πολυτεχνείο του Κόσιτσε, Σλοβακία.
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6. Παρέχοντας σε μαθητές δευτεροβάθμιας πρόσβαση σε ερευνητές, εργαστήρια και ερευνητικές διαδικασίες
Πρόκειται για μια καλή πρακτική, καθοδηγούμενη από ένα πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ίδρυμα, βάσει της οποίας τα
πανεπιστήμια ή τα ερευνητικά ιδρύματα επιτρέπουν σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να βιώσουν, από πρώτο χέρι, την
έρευνα σε εργαστηριακά περιβάλλοντα και/ή να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση ερευνητών εντός και εκτός
του εργαστηρίου. Η πρακτική αποσκοπεί στο να παρέχει μια πρόγευση του πως είναι να είναι κανείς ερευνητής και να βελτιώσει
την αυτοπεποίθηση και να ενθαρρύνει τους μαθητές να ασχοληθούν με την επιστήμη.
Μελέτη περίπτωσης: Σχολείο Νέων Χημικών και πρακτική άσκηση ερευνητικού χαρακτήρα στην Χημεία για μαθητές, Σύλλογος
Φοιτητών και Απόφοιτων του Τμήματος Χημείας της Πολυτεχνικής Σχολής της Βαρσοβίας "Klatrat", Πολωνία.
7. Οργάνωση σε εθνικό επίπεδο ενός Φεστιβάλ Επιστημών μεγάλης κλίμακας εστιασμένου σε έναν συγκεκριμένο
επιστημονικό τομέα
Πρόκειται για μια πρακτική καθοδηγούμενη από ένα πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ίδρυμα για την διάδοση των Θετικών
Επιστημών και της Τεχνολογίας που συνίσταται στην οργάνωση μιας υψηλής προβολής ψυχαγωγικής εκδήλωσης επίδειξης της
επιστήμης σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα. Η εκδήλωση θα πρέπει να απευθύνεται στις επιστημονικές και
βιομηχανικές κοινότητες καθώς και στο ευρύ κοινό.
Μελέτη περίπτωσης: Η Νύχτα των Ρομπότ, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Ερευνών Αυτοματισμού και Μετρήσεων (PIAP), Πολωνία.
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8. Οργάνωση δραστηριοτήτων παρατήρησης της εργασίας ενός επιστήμονα μικρής διάρκειας
Πρόκειται για μια καλή πρακτική καθοδηγούμενη από ένα πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ίδρυμα, βάσει της οποίας το
πανεπιστήμιο/ερευνητικό ίδρυμα προσκαλεί μαθητές λυκείου να γίνουν η «σκιά» ενός επιστήμονα, ενός ερευνητή ή ενός
μεταπτυχιακού φοιτητή, ενόσω αυτοί θα διεξάγουν πραγματική έρευνα στο εργαστήριο. Η δραστηριότητα συνήθως διαρκεί
μερικές ώρες. Η πρακτική αυτή φέρνει τους μαθητές σε επαφή με τους ερευνητές, τον εργαστηριακό εξοπλισμό και τη
διαδικασία της έρευνας. Στόχος της πρακτικής αυτής είναι να απομυθοποιήσει την επιστημονική εργασία, να προκαλέσει
ενδιαφέρον και περιέργεια για την επιστήμη και να ενθαρρύνει τους μαθητές να ασχοληθούν και αυτοί με τις θετικές επιστήμες.
Μελέτες Περιπτώσεων: Πρόγραμμα παρατήρησης εργασίας ενός επιστήμονα, Πανεπιστήμιο του Τέξας, ΗΠΑ. Εμπνέοντας
Μελλοντικούς Επιστήμονες μέσω της παρατήρησης εργασίας, Τμήμα Χημείας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, ΗΠΑ.
9. Δημιουργία χώρων συνεργασίας και συνδημιουργίας που θα καλλιεργούν την καινοτομία και την
επιχειρηματικότητα και θα ενθαρρύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία των τομέων των τεχνών, των φυσικών
επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEAM)
Η πρακτική αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός χώρου συνεργασίας, συνδημιουργίας και συνάντησης της επιστημονικής
κοινότητας, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των φοιτητών τους, των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και της τοπικής
κοινότητας, προκειμένου να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, τη διεπιστημονική έρευνα και την καινοτομία μέσω της
ανταλλαγής γνώσεων στους τομείς STEM και στον τομέα των τεχνών και του σχεδιασμού. Η προσέγγιση στην ουσία συνδέει το
STEM τόσο με την τέχνη και τον σχεδιασμό όσο και την επιχειρηματικότητα.
Μελέτη περίπτωσης: STEAMhouse, Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο.
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ΠΟΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΠΙΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ
ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ
•

Αυξημένη κινητοποίηση των μαθητών να επιδιώξουν να
ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία που σχετίζεται με τις
θετικές επιστήμες και την τεχνολογία.

•

Εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση στις θετικές
επιστήμες και την τεχνολογία εντός και εκτός του τυπικού
σχολικού προγράμματος μαθημάτων.

•

Βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας των
δραστηριοτήτων διάδοσης των θετικών επιστημών και της
τεχνολογίας και της άτυπης εκπαίδευσης σε όλα τα
συναφή αντικείμενα για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας
επαγγελματικής εκπαίδευσης με συμμετοχή φορέων όπως
τα τριτοβάθμια ιδρύματα, τα ερευνητικά κέντρα και η
βιομηχανία.

•

Ενίσχυση των δυνατοτήτων συνεργασίας πανεπιστημίωνσχολείων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης με
στόχο την καλύτερη επικοινωνία και τη διάδοση των
θετικών επιστημών.

