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47% μαθητών 

ΕΕ δεν κατέχει 

βασικές ψηφιακές 

δεξιότητες.
Η Κύπρος

ανάμεσα στις χώρες 

με τη χαμηλότερη 

αναλογία 

αποφοίτων στο 

πεδίο STEM στην

Ευρώπη.

Δυσαναλογία 

μεταξύ ανδρών 

(27%) και

γυναικών (4%) 

στο πεδίο 

STEM.

Πηγές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2021, ICILS, 2018



ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 



Διεπιστημονικότητα 
Συστημικότητα & 
Διαθεματικότητα

Σύνδεση της μάθησης 
με τον πραγματικό 

κόσμο

Ανακαλυπτική -
διερευνητική μάθηση 
προβλήματος για την 
επίλυση αυθεντικών 

προβλημάτων

Οικειοποίηση της 
γνώσης από όλα τα 

επιστημονικά πεδία και 
ανάπτυξη βασικών 

δεξιοτήτων 21ου αιώνα









Δυναμικές αναπαραστάσεις

Συνεργασία - συλλογισμός

Άμεση και ατομική ανατροφοδότηση

Επιστημονική επιχειρηματολογία

Πηγή: © White House of Science and Technology Policy (2018)



Μηχανική σχεδιασμού

Υπολογιστική σκέψη 

Διεπιστημονική μέθοδος πρότζεκτ

Διαμορφωτική αξιολόγηση

Μοντελοποίηση & εφαρμογές



Καλλιέργεια ψηφιακών
δεξιοτήτων μέσα από τη 
διδακτική STE(A)M

Ενδεικτικές δράσεις | Ευρωπαϊκά Έργα







https://quickdraw.withgoogle.com/

https://quickdraw.withgoogle.com/




Παραδείγματα & Καλές Πρακτικές ΤΝ

● Παραδείγματα:
○ Siri
○ Alexa
○ Spotify
○ Google

Καλές πρακτικές

● Cognimates
● Machine Learning for Kids

mailto:http://cognimates.me/home/)
https://machinelearningforkids.co.uk/


Άξονες για Ψηφιακό Μετασχηματισμό | STEM

Συστημική 
προσέγγιση 

STEM

Επιμόρφωση 
& Κατάρτιση

Αναλυτικά 
Προγράμματα 

& υποδομή
Αξιολόγηση



Συστημική 

προσέγγιση STEM

Επιμόρφωση & 

Κατάρτιση

• Ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενσωμάτωσης 

STEM.

• Ομάδα συντονισμού δράσεων. 

• Εγκαθίδρυση επιτροπής αξιολόγησης.

• Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασίας με 

εξωτερικούς φορείς.

• Προώθηση της εκπαιδευτικής αριστείας.

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την 

αξιοποίηση STEM στην τάξη.

• Συνεχιζόμενη εκπαίδευση εκπαιδευτικών 

με ενίσχυση της διδακτικής STEM. 

• Κίνητρα στους εκπαιδευτικούς για 

εφαρμογή διδακτικής STEM μέσα από την 

προώθηση της εκπαιδευτικής αριστείας.



ΑΠ & Υλικοτεχνική 

Υποδομή
Αξιολόγηση

 Ανασχεδιασμός ΑΠ με έμφαση σε θεματικές STEM.

 Ενσωμάτωση πρακτικών STEM σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης ξεκινώντας από την 

Προσχολική ηλικία.

 Δημιουργία ψηφιακών αποθετηρίων με καλές 

πρακτικές δραστηριοτήτων STEM.

 Επένδυση σε σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές.

 Συνέχιση των ενεργειών αναβάθμισης των 

υποδομών. 

 Σχεδιασμένο πλαίσιο παρακολούθησης και 

μέτρησης της αξιολόγησης των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων.

 Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης 

εκπαίδευσης STEM.

 Εγκαθίδρυση επιτροπής αξιολόγησης 

αποτελεσματικών πρακτικών STEM.

 Πρόταση για προσθήκη των ψηφιακών 

δεξιοτήτων με θέμα την Τεχνητή 

Νοημοσύνη.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Δρ Έφη Νησιφόρου, CARDET | UNIC

nisiforou.e@unic.ac.cy


