
Stem Academy  
 

Περιεχόμενο - Φιλοσοφία 

Το STEM Academy είναι ένα εξωσχολικό εκπαιδευτικό και 
ψυχαγωγικό πρόγραμμα (προσφέρεται στη Ζώνη ∆ραστηριοτήτων 
του σχολείου), αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, με έμφαση στις 
θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική, τα μαθηματικά και 
την περιβαλλοντική εκπαίδευση.   Στόχος του προγράμματος είναι να 
ενθαρρύνει τους μαθητές να ασχοληθούν συστηματικά με 
επιστημονικά και περιβαλλοντικά θέματα από πολύ νωρίς, μέσα από 
επιστημονικές αποστολές (missions) που αφορούν την επίλυση εν 
δυνάμει πραγματικών προβλημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι 
μαθητές, ως μικροί επιστήμονες, μέσα από μοναδικά εκπαιδευτικά 
και ψυχαγωγικά σενάρια βασισμένα σε μεθοδολογίες αναζήτησης και 
ανακάλυψης της γνώσης που ενεργοποιούν τη φαντασία και το 
ενδιαφέρον τους, αποκτούν κατάλληλες για την ηλικία τους 
εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες που ενισχύουν την αγάπη τους και 
την αφοσίωσή τους στις θετικές επιστήμες, την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, αλλά και τη διευρυμένη κατάκτηση και χρήση της 
αγγλικής γλώσσας.    
 

Εκπαιδευτική και μεθοδολογική προσέγγιση του 
προγράμματος: 

Το πρόγραμμα είναι μαθητοκεντρικό και αξιοποιούνται σε αυτό όλες 
οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι διδασκαλίας (βιωματική, 
διερευνητική – ανακαλυπτική μάθηση, ομαδοσυνεργατική και 
διαφοροποιημένη διδασκαλία, ενσωμάτωση και αξιοποίηση 
τεχνολογικών εργαλείων). 
 

Επιστημονική υποστήριξη προγράμματος 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες των διαφόρων 
επιστημονικών πεδίων που ενσωματώνονται σε αυτό, οι οποίοι 
συμβουλεύουν τους εκπαιδευτικούς που το υλοποιούν για το 
σχεδιασμό των διάφορων αποστολών που αναλαμβάνουν οι μαθητές, 
αλλά και για την υλοποίηση των πειραμάτων, των κατασκευών 
μηχανικής και τη χρήση ρομποτικής που περιλαμβάνονται 
συστηματικά στα σενάρια του προγράμματος. Επιπλέον, κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης προβλέπεται η συμμετοχή ειδικών 
επιστημόνων που παραδίδουν διαλέξεις ή πραγματοποιούν 
επιστημονικές επιδείξεις κατάλληλες για την ηλικία των μαθητών.  
 



∆ιάρθρωση προγράμματος 

Το πρόγραμμα είναι οργανωμένο σε έξι επίπεδα (Levels), ένα για 
κάθε τάξη του ∆ημοτικού σχολείου.  Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει 
διαφορετικές αποστολές που οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν. Η 
αλλαγή επιπέδου από τάξη σε τάξη αυξάνει το επίπεδο δυσκολίας 
των αποστολών, της επιστημονικής γνώσης που περιλαμβάνεται σε 
αυτές και, κατά συνέπεια, το επίπεδο της αγγλικής γλώσσας, σε 
προφορικό και γραπτό λόγο, ως ομιλούμενη γλώσσα του 
προγράμματος.  
 

Χώροι υλοποίησης του προγράμματος – Εξοπλισμός – 
Εποπτικό υλικό 

Το πρόγραμμα αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις του ∆ημοτικού σχολείου, 
και το μοναδικό καταπράσινο φυσικό περιβάλλον της Σχολής, το 
οποίο επιτρέπει ποικίλες βιωματικές δράσεις και δραστηριότητες.  
Ειδικότερα, γίνεται χρήση των σύγχρονων αιθουσών διδασκαλίας 
του σχολείου, οι οποίες διαθέτουν υψηλό τεχνολογικό εξοπλισμό 
(smart board, iPads, wi-fi) και κορυφαίο σχολικό εξοπλισμό (θρανία, 
καρέκλες, βοηθητικό εξοπλισμό), ειδικό για ομαδοσυνεργατικές 
διδασκαλίες, ευέλικτο και προσαρμοστικό σε ποικίλες διατάξεις της 
σχολικής τάξης. Τέλος, το εποπτικό υλικό που χρησιμοποιείται (lego, 
robots κ.ά.) είναι το πλέον κατάλληλο για την υποστήριξη 
προγραμμάτων με STEM χαρακτηριστικά.  
 

Ημέρες και ώρες  
Το πρόγραμμα προσφέρεται 2 φορές την εβδομάδα (14.30 – 16.30) 
και χωρίζεται σε επίπεδα. Η διάρκεια του κάθε μαθήματος είναι 2 
ώρες (120 λεπτά). 
 

Εκπαιδευτικό προσωπικό 

Στο πρόγραμμα διδάσκουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι native 
speakers της αγγλικής γλώσσας, με πάθος και ενθουσιασμό για την 
επιστήμη και την περιβαλλοντική εκπαίδευση, γνώστες της 
βιωματικής εκπαίδευσης και των σύγχρονων εκπαιδευτικών 
μεθόδων.  
 

Μαθητές στους οποίους απευθύνεται το πρόγραμμα 

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων του 
∆ημοτικού σχολείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Προς το 
παρόν δεν προσφέρεται σε μαθητές άλλων ιδιωτικών και δημόσιων 
∆ημοτικών σχολείων. 


