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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει
την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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STEAM People
WebApp
Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους
ενήλικες μαθητές να αναπτύξουν
ικανότητες και αξίες STEAM μέσω
επίλυσης
προβλημάτων
και
προκλήσεων, σε δραστηριότητες που
μπορούν να σχετίζονται με την
καθημερινή ζωή και χρησιμοποιώντας
τεχνολογικά εργαλεία.
Μέσω του STEAM People webAPP, οι
ενήλικες μαθητές θα αποκτήσουν
ικανότητες απαραίτητες για τον 21ο
αιώνα:
Μαθηματικές ικανότητες
Ικανότητα στην επιστημονική και
τεχνολογική κουλτούρα
Ψηφιακές ικανότητες
Κοινωνικές
και
πολιτικές
ικανότητες
Ικανότητα στον ανθρωπιστικό και
καλλιτεχνικό πολιτισμό
Ικανότητα επικοινωνίας στην ίδια
γλώσσα

Δραστηριότητες
Το STEAM People WebApp προσφέρει
συγκεκριμένες δραστηριότητες που
μπορούν να αναπτύξουν οι μαθητές,
βασισμένοι
σε
παιδαγωγικές
προσεγγίσεις.
Οι
δραστηριότητες
έχουν
κατασκευαστεί
γύρω
από
τις
θεματικές
περιοχές
STEAM
και
συνδέονται
με
καθημερινές
καταστάσεις, προκαλώντας στους
ενήλικες μαθητές να εφαρμόσουν
ορισμένες δραστηριότητες.
Έχουν
αναπτυχθεί
60
δραστηριότητες.
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να
συνειδητοποιήσουν τις προκλήσεις
μεμονωμένα ή ομαδικά, καθώς και
στο διαδίκτυο ή εκτός σύνδεσης.

Στόχοι
Το έργο μας στοχεύει:
Να διαδώσει το μοντέλο της
εκπαίδευσης STEAM στον τομέα της
εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη.
Να προωθήσει μια κουλτούρας
επιστημονικής σκέψης για λήψη
αποφάσεων,
ανάλυση,
επίλυση
προβλημάτων,
καινοτομία,
δημιουργική και κριτική σκέψη σε
ενήλικες μαθητές.
Να βελτιώσει την αντίληψη των
ενηλίκων μαθητών απέναντι στους
τομείς STEAM, αναπτύσσοντας την
ικανότητά τους σε αυτούς τους
τομείς.
Να προετοιμάσει τους ενήλικους
μαθητές για δια βίου και αυτόνομη
μάθηση, να βοηθήσει στην ανάπτυξη
κριτικής σκέψης και προώθηση της
ισότητας, της κοινωνικής συνοχής
και της ενεργού συμμετοχής των
πολιτών.
Να προωθήσει την επαγγελματική
ανάπτυξη ενηλίκων εκπαιδευτών για
την ενσωμάτωση των μοντέλων
STEAM
στα
εκπαιδευτικά
προγράμματα και δραστηριότητες
τους.

