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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Μελέτες και έρευνες που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία έτη, έχουν δείξει, πως η 

ολοκληρωμένη και ποιοτική εκπαίδευση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της 

Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM: Science, Technology, Engineering, 

Mathematics) αποτελεί βασική προϋπόθεση για την μελλοντική επιτυχία των 

μαθητών, και είναι αρχή για κάθε μορφή καινοτομίας στις σύγχρονες κοινωνίες.   

Οι αυξημένες ανάγκες για μια ολοκληρωμένη μέθοδο που θα καθιστά τη διαδικασία 

της μάθησης (των προαναφερθέντων ενοτήτων) ελκυστικότερη για τους μαθητές, 

οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα και συζήτηση σχετικά με τις γνώσεις, τις εμπειρίες 

και το υπόβαθρο που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για να διδάξουν αποτελεσματικά 

τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύχθηκαν γύρω από την γενικότερη 

ενότητα STEM, είναι μοντέλα μάθησης που καθορίζουν την επιτυχία της 

διδασκαλίας και βοηθούν στη καλύτερη κατανόηση σχετικά με το πώς θα πρέπει να 

είναι δομημένη η διαδικασία της εκπαίδευσης.  

Πρότερες έρευνες και μελέτες, υποστηρίζουν πως βασικές προϋποθέσεις για την 

επίτευξη των στόχων που τέθηκαν αποτελούν η υποστήριξη, ο σχεδιασμός του 

μαθήματος με αναγνωρισμένες πρακτικές διδασκαλίας, η αποτελεσματικότητα και 

τα υλικά που υπάρχουν διαθέσιμα.   

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να μελετήσει τα προγράμματα STEM και να 

αναλύσει τους παράγοντες επιτυχίας τους. Για την ανάλυση των παραγόντων που 

καθιστούν επιτυχημένα τα προγράμματα STEM δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο 

πενταβάθμιας κλίμακας τύπου Likert και καταγράφτηκαν οι απόψεις διακοσίων 

σαράντα οκτώ (248) εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και 

Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να αναδείξει τις 

μεταβλητές (δείκτες) που θεωρούνται ως οι σημαντικότεροι για την επιτυχία ενός 

αντίστοιχου προγράμματος.    
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ABSTRACT 
 

Many studies in recent years have shown that comprehensive and quality education 

in Science, Technology, Engineering and Mathematics (S.T.E.M.), is the beginning of 

innovation in modern societies. 

The increased need for a new comprehensive learning method, led researchers to 

further discussion, on the knowledge, experience and background needed by 

teachers and all other participants of such projects. This effort’s main objective was 

to attract more students on STEM field and create the necessary environment for 

future success. 

The educational models that developed around STEM field are learning procedures 

that determine the success of teaching and help in a better understanding of how 

the educational process should be structured. 

Previous research and studies suggest that the basic conditions for achieving the set 

goals are Support, Lesson Planning, Efficiency and Materials. These four general 

conditions are vital for any STEM program and are those that will be analyzed in this 

paper.  

The main objective of this essay is to analyze and collect data about STEM education 

and STEM programs and find the main factors that have an effect in their success. In 

order to have measurable data, a Likert-type (five-point) questionnaire was created 

and the answers of two hundred and forty-eight (248) teachers were recorded. The 

purpose of the questionnaire is to highlight the variables (indicators) that offer the 

most in a successful STEM program. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σύμφωνα με τα πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής 

και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα υποστηρίζει 

και εφαρμόζει πιστά  το μοντέλο ενός δασκαλοκεντρικού σχολείου, όπου κέντρο της 

αγωγής και της μάθησης είναι ο δάσκαλος. Η πρακτική του δασκαλοκεντρικού 

σχολείου εφαρμόζεται σε όλες τις κλίμακες (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια) εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με τον δάσκαλο/καθηγητή να αναλαμβάνει 

πάντα τον αντίστοιχο κεντρικό ρόλο στη διδασκαλία. 

Ένα δασκαλοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα βασίζεται συνήθως σε παρωχημένες 

μεθόδους διδασκαλίας που στηρίζουν την ομοιομορφία, την ατομικότητα και τον 

ανταγωνισμό των μαθητών, και δεν επιτρέπουν να καλλιεργηθούν στην τάξη 

έννοιες  όπως η συνεργασία, η αλληλεπίδραση και η δημιουργικότητα  

(Χατζοπούλου & Κακανά, 2010). 

Σύγχρονες μελέτες και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε Ευρώπη και Αμερική 

φανέρωσαν τα προβλήματα που παρουσιάζει ένα δασκαλοκεντρικό μοντέλο 

εκπαίδευσης και επισήμαναν την ανάγκη αλλαγών στις πρακτικές διδασκαλίας 

(National Academy of Sciences, 2005). Παρατηρώντας τις αυξημένες ανάγκες μιας 

σύγχρονης κοινωνίας, διαπίστωσαν την έλλειψη ορισμένων δεξιοτήτων όπως η 

κριτική σκέψη, η συνεργασία, η προσαρμοστικότητα, η πρωτοβουλία, η επικοινωνία 

και η επιχειρηματικότητα, που είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο μιας χώρας-

κοινωνίας. Πηγή του προβλήματος σύμφωνα με τις ίδιες έρευνες φαίνεται πως ήταν 

η έως τότε προσέγγιση του τρόπου εκπαίδευσης και η βαρύτητα που δίνονταν από 

τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων μέσα στις αίθουσες 

διδασκαλίας (Abell, S., & Lederman, N. 2007). 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα άρχισε να αλλάζει μετά από την επίδραση που 

δέχτηκε από τις θεωρίες των επιστημών της αγωγής, που προήλθαν τόσο από την 

Αμερική όσο και την Ευρώπη. Η αρχή έγινε από τους Έλληνες καθηγητές, που 

εισήγαγαν αυτές τις θεωρίες στην ελληνική εκπαίδευση με τη διδασκαλία τους και 

στην συγγραφή επιστημονικών έργων, που αναδόμησαν το ευρύτερο πλαίσιο 

εκπαίδευσης και τον έως τότε τρόπο σκέψης για την διδασκαλία στην Ελλάδα 

(Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, 2010). 
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 Μια από της σημαντικότερες ίσως μεθόδους διδασκαλίας που εισήγαγε το 

ευρύτερο αυτό πλαίσιο μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος, 

ήταν και το μοντέλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM.  

Το ακρωνύμιο STEM εισήχθη το 2001 από επιστημονικούς διαχειριστές στο Εθνικό 

Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ (NSF) και χαρακτηρίζει το πεδίο και το πρόγραμμα 

σπουδών που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση στους κλάδους της επιστήμης, της 

τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM: Science, Technology, 

Engineering, Mathematics). 

Με την χρήση προγραμμάτων STEM επιτυγχάνεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για την πρόοδο μιας σύγχρονης κοινωνίας (Sahin et al., 2014). Είναι 

μέθοδοι και πρακτικές που βοηθούν τους μαθητές που τα παρακολουθούν, να 

αναπτύξουν δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις για την επιστημονική καταξίωση 

τους (Lacey & Wright, 2009). 

Εκπαιδευτικά συστήματα πολλών χωρών έχουν εντάξει πλέον μεθόδους 

διδασκαλίας STEM στα προγράμματα τους, με στόχο να δημιουργήσουν τις 

προϋποθέσεις για βελτίωση των μαθητών τόσο στο κοινωνικό όσο και στο 

εργασιακό περιβάλλον  (Guzey, S. & Roehrig, G.H., 2009) 

Μάλιστα, φαίνεται ότι οι χώρες που έχουν ενσωματώσει δραστηριότητες STEM 

στην εκπαιδευτική τους διαδικασία, όπως π.χ. η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, η 

Φιλανδία και η Γερμανία, επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα (Marginson et al., 

2013). 

Το πρόβλημα ωστόσο, είναι ότι οι πολιτικοί, εκπαιδευτικοί μεταρρυθμιστές, ακόμη 

και οι εκπαιδευτικοί σε κλάδους STEM, έχουν αξιοσημείωτα ελλιπή εικόνα για το  τι 

είναι ουσιαστικά η εκπαίδευση STEM και πώς αυτή θα έπρεπε να εφαρμόζεται στα 

σχολεία και τα πανεπιστήμια (Kuenzi, J. J., 2008). 

Η ανάγκη για την ορθότερη και πιο αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων 

STEM οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα και συζήτηση σχετικά με τις γνώσεις, τις 

εμπειρίες και το υπόβαθρο που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για να διδάξουν 

αποτελεσματικά τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. 
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1.2 ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

Η εργασία διαχωρίζεται σε ένα θεωρητικό και ένα ερευνητικό κομμάτι. 

Αναλυτικότερα το θεωρητικό μέρος αποτελείται από τα πρώτα δύο κεφάλαια 

(Εισαγωγή και Θεωρητικό Πλαίσιο Εργασίας) και το ερευνητικό μέρος από τα 

επόμενα τρία κεφάλαια (το Ερευνητικό Πλαίσιο Εργασίας, την Ανάλυση των 

Αποτελεσμάτων, τα Συμπεράσματα  και τις Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες και 

μελέτες ). 

Στην Εισαγωγή της εργασίας γίνετε μια σύντομη περιγραφή του Ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος και  παρουσιάζονται συνοπτικά οι έννοιες STEM και 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα STEM. Το πρώτο αυτό εισαγωγικό κεφάλαιο κλείνει 

αναφερόμενο σε ορισμένα παραδείγματα, με σκοπό να αναδείξει την 

σημαντικότητα των προγραμμάτων STEM και κατά συνέπεια την βαρύτητα της 

παρούσας εργασίας. 

Το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, αποτελεί μια δευτερογενή βιβλιογραφική 

έρευνα και σκοπός του είναι να δώσει τον ορισμό της εκπαίδευσης STEM, να 

αναδείξει την σημαντικότητα και τους στόχους της, να παρουσιάσει τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το ευρύτερο φάσμα 

της εκπαίδευσης STEM και να εντοπίσει τους παράγοντες επιτυχίας των 

προγραμμάτων αυτών.  Επίσης στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στο Ελληνικό 

εκπαιδευτικό μοντέλο, τα προγράμματα STEM που εφαρμόζονται. 

Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί την αρχή του ερευνητικού σκέλους της εργασίας. 

Προσδιορίζεται το ερευνητικό ερώτημα, παρουσιάζονται η ερευνητική μέθοδος που 

ακολουθήθηκε και τα εργαλεία της έρευνας και γίνεται η περιγραφή του δείγματος.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας και 

δίνονται τα πρώτα συμπεράσματα που πηγάζουν από τις απαντήσεις του 

ερωτηματολογίου.  

Τα δυο τελευταία κεφάλαια αποτελούν τον επίλογο της εργασίας και παρουσιάζουν 

αντίστοιχα, συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, αποτελεί μια δευτερογενή βιβλιογραφική 

έρευνα, που σκοπός του είναι πρωταρχικά να δώσει τον ορισμό στα θέματα που 

μελετά (κλάδος STEM, Εκπαίδευση STEM κλπ.), να αναδείξει την σημαντικότητα και 

τους στόχους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM, να παρουσιάσει τις 

διάφορες πρακτικές και μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί και να εντοπίσει τους 

σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας των προγραμμάτων αυτών.   

Παράλληλα γίνεται ανασκόπηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων που 

έχει η εκπαίδευση STEM και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί.  

 

 

2.1 ΟΡΙΣΜΟΙ STEM ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Ιστορικά γίνεται χρήση των εννοιών STEM, από την εποχή της Βιομηχανικής 

Επανάστασης ακόμα. Επιστήμονες και εφευρέτες όπως ο Thomas Edison ή ο Henry 

Ford, έχουν εφαρμόσει στην πράξη τις θεωρίες STEM, πολύ πριν την εφαρμογή τους 

στο πεδίο της εκπαίδευσης. Αυτοί οι ‘’γίγαντες’’ της καινοτομίας χρησιμοποίησαν 

τις αρχές STEM για να παράγουν μερικά από τα σημαντικότερα τεχνολογικά 

επιτεύγματα της ανθρώπινης ιστορίας (Ouda, H., Ahmed, K.  2016). 

Η εκπαίδευση STEM είναι αποτέλεσμα πολλών ιστορικών γεγονότων, από τα οποία 

ο πιο εξέχον ήταν ο Νόμος του Morrill το 1862, στις Η.Π.Α. Ο νόμος αυτός 

προέβλεπε την ενίσχυση της χρηματοδότησης Των πανεπιστημίων της χώρας και 

την ανάπτυξη μονάδων με μεγάλη έκταση γης και κατάλληλες εγκαταστάσεις. Τα 

πανεπιστημιακά αυτά ιδρύματα επικεντρώθηκαν αρχικά στη γεωργική κατάρτιση, 

αλλά σύντομα σχηματίστηκαν προγράμματα κατάρτισης με βάση τη μηχανική. 

Σταδιακά οι πανεπιστημιακές αυτές μονάδες άρχισαν να υιοθετούν και να 

εφαρμόζουν πρακτικές STEM πολύ πριν αυτές αναπτυχθούν σε θεωρητικό επίπεδο 

(Butz et al., 2005). 

Δύο ακόμα σπουδαία γεγονότα που συνέβαλλαν καθορίστηκα στην ανάπτυξη των 

STEM θεωριών, ήταν ο Β 'Παγκόσμιος Πόλεμος και η έναρξη του Σούτνικ (Sputnik) 

της Σοβιετικής Ένωσης. Και τα δύο αυτά ιστορικά γεγονότα οδήγησαν σε απότομη 

αύξηση των επιστημονικών αναγκών και προβλημάτων, και επιτάχυναν τις 

διαδικασίες για την μετάβαση στην περίοδο που θα άκμαζαν οι ενότητες STEM  

(Ouda, H. and Ahmed, K. 2016). 
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Αναφορικά με τον κλάδο της εκπαίδευσης, το ακρωνύμιο STEM, Science (Επιστήμη), 

Technology (Τεχνολογία), Engineering (Μηχανική), Mathematics (Μαθηματικά), 

εισήχθη το 2001 από την βιολόγο και διευθύντρια του ιδρύματος φυσικών 

επιστημών των ΗΠΑ Judith A. Ramaley. Σκοπός ήταν να χαρακτηρίσει και να 

οριοθετήσει οποιαδήποτε εκδήλωση, πολιτική ή πρόγραμμα που αφορά στην 

συνδυαστική προώθηση των κλάδων της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της 

Μηχανικής και των Μαθηματικών (Δραγογιάννης, 2017). 

Ως ‘’Εκπαίδευση STEM’’ χαρακτηρίζουμε κάθε συνδυαστική μορφή μάθησης και 

διδασκαλίας των Επιστημών (Science), της Τεχνολογίας (Technology), της 

Μηχανικής (Engineering) και των Μαθηματικών (Mathematics). Η εκπαίδευση STEM 

σχεδιάζεται ώστε τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες, που έχουν μεγάλη 

σημασία για την κατανόηση του σύμπαντος, να συνδυαστούν με τις τεχνολογίες και 

την μηχανική, που αποτελούν για τον άνθρωπο τα μέσα αλληλεπίδρασης με το 

σύμπαν. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα STEM περιλαμβάνουν συνήθως 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα, από το προσχολικό έως το 

μεταδιδακτορικό βαθμό  (Gonzalez and Kuenzi, 2014). 

Τα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο STEM, αφορούν την 

εκπαίδευση των Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών, 

και αποτελούν ένα σύγχρονο πλαίσιο μεθόδων που ενισχύει την τάση να  

διδάσκονται συνδυαστικά και ως ενότητα τα τέσσερα αυτά γνωστικά πεδία. 

Προγράμματα STEM εφαρμόζονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από την 

προσχολική αγωγή έως και την μεταδιδακτορική εκπαίδευση.  

Στόχος των προγραμμάτων STEM είναι η ενεργή συμμέτοχη των μαθητών στην 

εύρεση λύσης επιστημονικών προβλημάτων, δίνοντας ταυτόχρονα μεγάλη 

βαρύτητα στον ρόλο του εκπαιδευτικού στην διαδικασία μάθησης (Gonzalez and 

Kuenzi, 2014). 

Τις τελευταίες δεκαετίες η εκπαίδευση STEM βρέθηκε στο επίκεντρο του 

παγκόσμιου ενδιαφέροντος, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. 

Όμως οι εκάστοτε εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται παρουσιάζουν 

μεγάλες διαφορές, τόσο χρονικά (σε εθνικό επίπεδο), όσο και γεωγραφικά (σε 

παγκόσμιο επίπεδο). Αποτέλεσμα αυτών των διαφορών είναι η εμφάνιση 

πολλαπλών συστημάτων, ορισμών και μεθόδων προώθησης της εκπαίδευσης STEM. 

Συνέπεια των διαφορετικών αυτών αντιλήψεων είναι η δημιουργία εκατοντάδων 

εκπαιδευτικών δομών και προγραμμάτων, ποικίλων αυτόνομων σχολείων και 

πολλών διαφορετικών σχολικών προγραμμάτων (Brown et al., 2011).  

Σύμφωνα με το NSF (Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών), το ευρύτερο πεδίο STEM 

περιλαμβάνει τους κλάδους των μαθηματικών, της μηχανικής, των φυσικών 
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επιστημών, της πληροφορικής, των υπολογιστών, των οικονομικών επιστημών, της 

ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και των πολιτικών επιστημών. Ενώ σύμφωνα με το 

ίδιο ίδρυμα ως εκπαίδευση STEM χαρακτηρίζεται κάθε διαδικασία εκπαίδευσης 

που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο από τους προαναφερθέντες κλάδους STEM 

(Sanders, 2009). 

Συμπληρώνοντας τον προηγούμενο ορισμό, το Υπουργείο Παιδείας των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής, χαρακτηρίζει ως ‘’Προγράμματα Εκπαίδευσης STEM’’ 

εκείνα που αποσκοπούν στην παροχή υποστήριξης και ενίσχυσης της Επιστήμης, 

της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών από την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση έως τις μεταπτυχιακές σπουδές, συμπεριλαμβανόμενης 

και της εκπαίδευσης ενηλίκων (U.S. Department of Education, 2007). 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα STEM αποτελούν ουσιαστικά μια διεπιστημονική 

προσέγγιση στην διδασκαλία και τη μάθηση και συνδυάζουν/συνδέουν 

επιστημονικές έννοιες που πηγάζουν από τις Επιστήμες, την Τεχνολογία, την 

Μηχανική και τα Μαθηματικά, με απτά προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας όπως 

η εργασία και η επιχειρηματικότητα, με στόχο να παρουσιαστούν οι μαθητές 

ανταγωνιστικοί στη νέα παγκόσμια αγορά/κοινωνία/οικονομία (Mohr-Schroeder  et 

al., 2015). 

Σε αυτό το σημείο είναι σκόπιμο να οριοθετήσουμε τις επιμέρους ενότητες και 

πεδία του κλάδου STEM. Στην παρούσα εργασία εντάσσουμε στο ευρύτερο φάσμα 

STEM την Επιστήμη, την Τεχνολογία, την Μηχανική και τα Μαθηματικά, 

αποκλείοντας άλλα πεδία όπως οι κοινωνικές, οι πολιτικές επιστήμες κλπ. Κύρια 

αιτία αυτού του διαχωρισμού αποτελεί η σημαντικότητα των επιλεγμένων πεδίων 

σε αντίθεση των υπολοίπων. Στον πίνακα 1.1 παρουσιάζονται τα τέσσερα 

επιλεγμένα πεδία και μερικές από τις επιμέρους επιστημονικές ενότητες που 

περιλαμβάνουν.  
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Πίνακας 1.1 Ευρύτερα πεδία STEM και οι επιμέρους επιστημονικές ενότητες. 

Πεδία STEM Επιστημονικές Ενότητες 

Επιστήμη Βιολογία, Βιοχημεία, Χημεία, Γεωλογία, 

Φυσική, τη Διαστημική, τη Βιοτεχνολογία  

κ.α. 

Τεχνολογία Βιομηχανία, Εφαρμοσμένες Επιστήμες, 

Πληροφορική, Επικοινωνίες, Υγεία κ.α. 

Μηχανική Τον ευρύτερο κλάδο των Μηχανικών  

(Αρχιτεκτονική, Ηλεκτρολογία, Μηχανικούς 

Υπολογιστών, Μηχανικούς Περιβάλλοντος, 

του Ναυπηγού Μηχανικού, του 

Μηχανολόγου Μηχανικού, του Μηχανικού 

Υλικών, του Μηχανικού Παραγωγής και 

Διοίκησης κ.α.). 

Μαθηματικά Άλγεβρα, Γεωμετρία, Εφαρμοσμένα 

Μαθηματικά, Διακριτά Μαθηματικά, 

Μαθηματική Λογική κ.α. 

Πηγή: International Technology Education Association (Sep. 2010). 

 

2.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ STEM 
 

Η προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM έχει πολλαπλές εφαρμογές και 

ενισχύει σημαντικά πολλούς διαφορετικούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας. 

Μελέτες που έχουν γίνει αναδεικνύουν πως η μελλοντική επιτυχία μαθητών σε 

προγράμματα STEM είναι αρχή για κάθε μορφή καινοτομίας στις σύγχρονες 

κοινωνίες. Η συνδυαστική εκπαίδευση STEM βοηθάει στην ανάπτυξη βασικών 

δεξιοτήτων και κατά συνέπεια στη ταχύτερη επίλυση σύνθετων προβλημάτων που 

καλούνται να απαντηθούν τόσο σε επιστημονικό, όσο και σε κοινωνικό, οικονομικό 

και εργασιακό επίπεδο. 

Στον 21ο αιώνα, οι επιστημονικές και τεχνολογικές καινοτομίες έχουν γίνει όλο και 

πιο σημαντικές καθώς αντιμετωπίζουμε τα οφέλη και τις προκλήσεις τόσο της 

παγκοσμιοποίησης όσο και μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση. Για να 

πετύχουν σε αυτή τη νέα κοινωνία, που βασίζεται στην επεξεργασία πληροφορίας 

και στην υψηλή τεχνολογία, οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, 
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στους κλάδους STEM, σε επίπεδα πολύ πέρα από αυτά που θεωρούνταν αποδεκτά 

στο παρελθόν (National Science Foundation, 2020). 

Η σημαντικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM αντικατοπτρίζεται στις 

κυβερνητικές προσπάθειες, πολλών χωρών παγκοσμίως, να εντάξουν στις ατζέντες 

τους και να προωθήσουν προγράμματα και πρακτικές για την ενίσχυση των κλάδων 

STEM (Freeman et al., 2014). 

Την τάση αυτή δεν θα μπορούσε να μην ακολουθήσει και η παγκόσμια 

επιστημονική κοινότητα που προωθεί πολλά νέα μοντέλα πολυεπιστημονικότητας 

με σκοπό την ταχύτερη επίλυση προβλημάτων. Προβλήματα που τα σύνθετα 

προγράμματα εκπαίδευσης STEM βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση τους 

(Marginson et al., 2013).   

Σε άρθρο για τον ρόλο των προγραμμάτων STEM στην καινοτομία, ο Saul K. Fenster, 

Διδάκτορας και ομότιμος πρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Νιου Τζέρσεϋ 

(NJIT: University Heights, Newark, N.J.) τονίζει πως η εκπαίδευση στην επιστήμη, την 

τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά δεν είναι μόνο ένα προοίμιο για τη 

μηχανική και την καινοτομία του 21ο αιώνα. Όπως αναφέρει η εκπαίδευση STEM 

είναι επίσης ζωτικής σημασίας για πολλούς τομείς της κοινωνίας, 

συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, ιατρικών και βιολογικών τομέων. Η 

μηχανική είναι ένα επάγγελμα επίλυσης προβλημάτων και όταν οι νέοι 

συνειδητοποιούν ότι είναι δημιουργικό και διασκεδαστικό, είναι λιγότερο ανήσυχοι 

για το πιο απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών του, και η μάθηση γίνεται πολύ πιο 

εύκολη. 

 

2.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ STEM ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

Η εκπαίδευση και η έρευνα των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των 

μαθηματικών, αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο ως βασικοί παράγοντες που 

ενισχύουν την εθνική ανάπτυξη και παραγωγικότητα, την οικονομική 

ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική ευημερία ενός κράτους και συνεπώς η 

προώθηση τους αποτελεί μείζονος σημασίας για την μελλοντική οικονομική πρόοδο 

(Freeman et al., 2014).  

Ειδικοί επισημαίνουν πως συμπεριλαμβάνοντας διαφορετικές προοπτικές και σετ 

δεξιοτήτων για να διαμορφώσουμε την κατεύθυνση και το ρυθμό της καινοτομίας, 

μπορούν να οδηγήσουν σε ακόμη πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την επίλυση 

προβλημάτων. Η ενθάρρυνση της διαφορετικότητας στην εκπαίδευση STEM φέρνει 
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νέες ιδέες και εμπειρίες για την προσέγγιση και επίλυση προβλημάτων στο χώρο 

εργασίας και επιτρέπει στην καλύτερη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων.  

Συμπεριλαμβάνοντας διαφορετικές προοπτικές και σετ δεξιοτήτων για να 

διαμορφώσουμε την κατεύθυνση και το ρυθμό της καινοτομίας, μπορούμε να 

βρούμε ακόμη πιο αποτελεσματικές και πρακτικές εφαρμογές. Σε αντίθεση η 

στειρωμένη και μονοδιάστατη εκπαίδευση ενέχει τον κίνδυνο να χαθούν αυτά τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (Adams, Miller, Saul,  & Pegg, 2014).   

Προκειμένου να μελετηθούν σωστά οι έννοιες STEM και Εκπαιδευτικά 

Προγράμματα STEM, και να αποτυπωθεί ο ρόλος που έχουν στην γενικότερη 

ανάπτυξη, έχουμε διαχωρίσει την επιρροή τους, σε τρεις κύριες ενότητες, την 

ατομική εξέλιξη των ανθρώπων, την ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών και την 

παραγωγικότητα της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας.       

 

2.3.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ STEM ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 

Όλα ξεκινούν από την εξέλιξη του ατόμου και πως αυτή επιδρά και διαμορφώνει 

την σύγχρονη κοινωνία-οικονομία. Η εκπαίδευση STEM είναι βασισμένη σε αυτό το 

πλαίσιο και εφαρμόζοντας μαθηκοκεντρικές μεθόδους που ενισχύουν την ατομική 

ικανότητα και καθιστούν τους εκάστοτε συμμετέχοντες ικανούς να ανταποκριθούν 

σε κάθε είδους πρόκληση-πρόβλημα (Freeman et al., 2019). 

Σύμφωνα με σύγχρονες μελέτες, η συμμετοχή στη σχολική βιολογία, τη χημεία, τη 

φυσική και τα μαθηματικά καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη στάση των μαθητών στη 

μετέπειτα πορεία τους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάδειξη χαρακτηριστικών 

όπως η αυτο-αποτελεσματικότητα και η ικανότητα να προσαρμόζονται ταχύτερα σε 

ευμετάβλητες συνθήκες και προβλήματα. Δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην 

εργασιακή και επαγγελματική πρόοδο των ατόμων  (Palmer, Burke & Aubusson, 

2017). 
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2.3.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ STEM ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ 

 

Η εκπαίδευση STEM βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες και να 

ξεχωρίζουν από το πλήθος, αλλά επίσης συμβάλλει στη βελτίωση της 

παραγωγικότητας, της καινοτομίας και της επιτυχίας της ευρύτερης κοινότητάς και 

οικονομίας. 

Κάθε κράτος οφείλει να έχει μια αποτελεσματική ατζέντα πολιτικής STEM, πρέπει 

να ορίζει ακαδημαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, να διαθέτει μηχανισμούς κρατικής 

αξιολόγησης, να προωθεί κίνητρα για περεταίρω κατάρτιση και σωστή σε 

περιεχόμενο προετοιμασία εκπαιδευτικών, με στόχο πάντα την ανάπτυξη ενός 

αποτελεσματικού εκπαιδευτικού συστήματος (National Governors Association, 

2007). 

Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πολλές χώρες ανά τον κόσμο, έχουν 

εστιάσει την προσοχή τους στην προετοιμασία του πληθυσμού τους για έναν 

ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, που απαιτεί αυξημένη επιστημονική παιδεία 

και υψηλού επιπέδου ερευνητικές δεξιότητες. Κατά συνέπεια, έχουν δημιουργηθεί 

πολλοί οργανισμοί που παρακολουθούν την συμμετοχή σε κλάδους τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης STEM και προσπαθούν παράλληλα να αυξήσουν τις δεξιότητες των 

αποφοίτων και να αναπτύξουν προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας (Kennedy and Odell, 2014).  

Στη νέα παγκόσμια οικονομία, τα κράτη χρειάζονται εργατικό δυναμικό με γνώσεις 

και δεξιότητες για να ανταγωνιστούν στις αυξημένες απαιτήσεις. Ένα νέο εργατικό 

δυναμικό με ανεπτυγμένα χαρακτηρίστηκα όπως η επίλυση προβλημάτων, η τάση 

για καινοτομία και εφευρέσεις, η ανεξαρτησία και η ορθή λογική. Δεξιότητες που 

ενισχύονται σημαντικά μέσα από την εκπαίδευση STEM (National Governors 

Association, 2007).  

 

2.3.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ STEM ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Όλο και περισσότερες εταιρείες αυτές τις μέρες αγκαλιάζουν την έννοια της 

εκπαίδευσης STEM και την συμπεριλαμβάνουν ως μέρος των εταιρικών 

προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης.  

Οικονομικοί κολοσσοί, όπως η Microsoft, η Google, η Cisco, η PepsiCo, και πολλοί 

ακόμα, έχουν στρέψει το βλέμμα τους στα μελλοντικά οφέλη που έχει μια 

αντίστοιχη επένδυση και τρέχουν τις δικές τους πρωτοβουλίες για να ενθαρρύνουν 
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την εκπαίδευση STEM και την ανάπτυξη δεξιοτήτων παγκοσμίως (Afterschool 

Alliance, 2011). 

Στόχος των επιχειρήσεων είναι πάντα η αύξηση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας του εργατικού δυναμικού, με συνέπεια πάντα την 

μεγιστοποίηση της επιμέρους κερδοφορίας  (Khadri A., 2016). 

 

2.4 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ STEM 
 

Σκοπός της εκπαίδευσης STEM είναι, μέσα από την εφαρμογή των κατάλληλων 

μεθόδων διδασκαλίας και εκπαίδευσης, να προετοιμάσει και να αναπτύξει τις 

δεξιότητες των συμμετεχόντων με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν 

συνδυαστικά και τις τέσσερις γνωστικές ενότητες που περιλαμβάνει αυτή η μορφή 

εκπαίδευσης (National Governors Association, 2007).      

Σύμφωνα με τους Kennedy και Odell (2014), οι τέσσερις γνωστικές ενότητες, που 

περιλαμβάνονται στην εκπαίδευση STEM είναι ο επιστημονικός, ο τεχνολογικός, ο 

μηχανικός και ο μαθηματικός αλφαβητισμός.  

 

• Ως επιστημονικό αλφαβητισμό, χαρακτηρίζουμε την ικανότητα του 

ανθρώπου να αντιλαμβάνεται και να χρησιμοποιεί την επιστημονική γνώση 

που κατέχει, στην λήψη αποφάσεων. 

 

• Ως τεχνολογικό αλφαβητισμό προσδιορίζουμε την ικανότητα των ανθρώπων 

να χειρίζονται και να αφομοιώνουν νέες τεχνολογίες. 

 

• Ως μηχανικό αλφαβητισμό, ονομάζουμε τις δεξιότητες του ατόμου να 

αναπτύσσει επιστημονικές αρχές και θεωρίες, με την χρήση σχεδιαστικών 

εφαρμογών. 

 

• Και ως μαθηματικό αλφαβητισμό, χαρακτηρίζουμε την ικανότητα των 

ανθρώπων να εφαρμόζουν και να επιλύουν μαθηματικές αρχές, με στόχο 

την λήψη διαφόρων αποφάσεων. 
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Με λίγα λόγια σκοπός της εκπαίδευσης STEM είναι να προετοιμάσει τους 

συμμετέχοντες για τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και 

αγοράς. Με προγράμματα που τρέχουν από την πρωτοβάθμια κλίμακα, 

προσπαθούν να δημιουργήσουν από την νεαρή ακόμα ηλικία, άτομα έτοιμα για να 

αντιμετωπίσουν πρακτικά προβλήματα της νέας εποχής. Ως παράδειγμα των 

άνωθεν αποτελούν οι στόχοι που έχει θέσει για τα προγράμματα STEM το κράτος 

της Αμερικής. Όπου σύμφωνα με το National Center for Education Statistics (2011), 

οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι οι ακόλουθοι  

 

1. Η αύξηση του αριθμού των μαθητών που ενδιαφέρονται για μια 

μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία στους κλάδους STEM. 

 

2. Η αύξηση του αριθμού των γυναικών που συμμετέχουν στα 

προγράμματα STEM. 

 

3. Η ανάπτυξη ενός ικανού δυναμικού καθηγητών, με σωστές γνώσεις τόσο 

σε επιστημονικό επίπεδο όσο και στο κομμάτι της διδασκαλίας.  

 

4. Η ένταξη της εκπαίδευσης STEM και σε άλλους κλάδους (π.χ. στη 

φιλολογία, ιατρική και άλλες επιστήμες), επιδιώκοντας να εισάγουν σε 

έννοιες STEM άτομα που δεν ενδιαφέρονται για τις αντίστοιχες γνώσεις.  

 

 

2.5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ STEM  
 

Πολλοί εκπαιδευτικοί σήμερα μιλούν για τα οφέλη των προγραμμάτων STEM στη 

δημόσια εκπαίδευση. Οι μέθοδοι STEM συνδυάζουν δύσκολα αντικείμενα 

(Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) και σε συνδυασμό με σενάρια 

πραγματικού κόσμου προσπαθούν να  εμπνεύσουν περισσότερους μαθητές να 

ακολουθήσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία σε κάποιο από τα αντίστοιχα 

πεδία. Όπως κάθε μέθοδος όμως, υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στις 

πρακτικές της STEM εκπαίδευσης που πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να 

βγουν σωστά συμπεράσματα.  
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2.5.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ STEM  

 

Όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα ο ρόλος της εκπαίδευσης STEM στην 

γενικότερη ανάπτυξη και τα πλεονεκτήματα που πηγάζουν από την εφαρμογή της, 

είναι πολλά. Πλεονεκτήματα που προέρχονται κυρίως από την γενικότερη 

φιλοσοφία που διέπει τις πρακτικές που εφαρμόζονται και επηρεάζουν μεγάλο 

μέρος της σύγχρονης κοινωνίας, από την ατομική εξέλιξη, έως την εθνική πρόοδο.   

Μέσω της Εκπαίδευσης STEM οι μαθητές αποκτούν ανεπτυγμένες δυνατότητες στην 

επίλυση προβλημάτων, διευρύνουν το φάσμα των γνώσεων τους σε συναφείς 

κλάδους, γίνονται περισσότερο εφευρετικοί και ενισχύουν την αυτοπεποίθηση τους 

(Morrison, 2006).  

Η μαθηκοκεντρική προσέγγιση STEM στην εκπαίδευση, επιταχύνει τις διαδικασίες  

της ατομικής εξέλιξης και οδηγεί σε αυξημένα αποτελέσματα τόσο σε κοινωνικό, 

όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Παράλληλα η ποικιλομορφία που προωθεί η 

εκπαίδευση STEM, οδηγεί σε μια πιο αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των μαθητών και 

ενισχύει την ομαδικότητα και την ικανότητα για συνεργασία (Palmer, Burke & 

Aubusson, 2017).   

Επιπροσθέτως η εκπαίδευση STEM, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες και καθοδήγηση σε 

όλους. προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στον 

εργασιακό χώρο. Τα προγράμματα STEM αποσκοπούν να φέρουν τα κορίτσια 

νεαρής ηλικίας, σε επαφή με τους κλάδους των θετικών επιστημών και να 

αναπτύξουν έτσι το ενδιαφέρον τους (Kennedy and Odell, 2014 ). 

Σύμφωνα με έρευνες που έχει πραγματοποιήσει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 

Ισότητα των Φύλων (European Institute for Gender Equality, 2016), η μείωση του 

χάσματος μεταξύ των φύλων στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της 

μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του 

χάσματος δεξιοτήτων, στην αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας των 

γυναικών και στη μείωση του επαγγελματικού διαχωρισμού. Τελικά αυτό θα 

προωθούσε την οικονομική ανάπτυξη τόσο μέσω της υψηλότερης παραγωγικότητας 

όσο και της αυξημένης δραστηριότητας στην αγορά εργασίας. 

Η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα μαθήματα STEM θα έχει ισχυρό θετικό 

αντίκτυπο στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής οικονομίας και θα συμβάλει στην αύξηση του 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ε.Ε. κατά 2,2 σε 3,0% το 2050. Σε νομισματικούς όρους, το 

κλείσιμο του χάσματος αυτού, αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση του ΑΕΠ έως 

και 820 δισεκατομμύρια ευρώ, μέχρι τα τέλη του 2050 (European Institute for 

Gender Equality, 2016). 
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Το κλείσιμο των διαφορών μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση STEM θα είχε 

θετικό αντίκτυπο και στην απασχόληση. Η συνολική απασχόληση στην ΕΕ θα 

αυξηθεί κατά 850.000 έως 1.200.000 μέχρι το 2050. Αυτές οι θέσεις εργασίας 

προβλέπονται ως επί το πλείστον μακροπρόθεσμα, καθώς τα ποσοστά 

απασχόλησης θα αυξηθούν μόνο αφού περισσότερες γυναίκες που σπουδάζουν 

STEM ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους. Οι νέες αυτές θέσεις εργασίας είναι 

πιθανό να είναι ιδιαίτερα παραγωγικές επειδή οι γυναίκες που αποφοιτούν από το 

STEM συχνά προχωρούν σε θέσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας σε τομείς όπως η 

πληροφόρηση και η επικοινωνία ή οι χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές 

υπηρεσίες. Η υψηλότερη παραγωγικότητα των θέσεων εργασίας με την σειρά της, 

είναι πιθανό να οδηγήσει σε υψηλότερους μισθούς. Είναι αξιοσημείωτο ότι η 

μελέτη δείχνει το κλείσιμο του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων έως το 

2050 (European Institute for Gender Equality, 2016). 

Ένα ακόμα θετικό των εφαρμογών STEM παρουσιάζεται όταν αυτές εφαρμόζονται 

σε νεαρές ηλικίες. Η ενασχόληση με προγράμματα STEM διευρύνει το φάσμα των 

επιλογών που έχουν οι μαθητές, αναφορικά με την μελλοντική τους 

σταδιοδρομία/καριέρα. Μέσα από ουσιαστικά παραδείγματα και ασκήσεις, 

δείχνουν και μαθαίνουν στους συμμετέχοντες εναλλακτικές επιλογές (Travis and 

Ryan, (2011). 

Συνοψίζοντας τα ευρήματα της βιβλιογραφικής έρευνας, η μέθοδοι STEM, 

ενισχύουν την ατομική ικανότητα των μαθητών σε γνωστικό επίπεδο και τον 

βοηθούν να ωριμάσει τόσο κοινωνικά όσο και επαγγελματικά. Αποτέλεσμα της 

εξέλιξης αυτής είναι η δημιουργία ενός έτοιμου εργατικού δυναμικού, σε κλάδους 

που αποδεδειγμένα ενδυναμώνουν την επιχειρηματικότητα και την εθνική 

οικονομία. Προσωπικό που μπορεί να λειτουργήσει ομαδικά με σκοπό να επιλύσει 

πολύπλοκα προβλήματα της σύγχρονης εποχής . 

 

2.5.2 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ STEM  
 

Όπως σε όλες τις μεθόδου ή πρακτικές, έτσι και στην περίπτωση της STEM 

εκπαίδευσης, υπάρχουν πέρα από τα πλεονεκτήματα και ορισμένα μειονεκτήματα 

που πρέπει να λάβουμε υπόψη.  

Τα μειονεκτήματα των STEM προγραμμάτων πηγάζουν κυρίως από το γεγονός πως 

δεν υπάρχει μια ενιαία πολιτική γύρω από αυτά τα προγράμματα και οι εκάστοτε 

τοπικές ανάγκες είναι αυτές που καθορίζουν τους στόχους των προγραμμάτων ή 

ακόμα και τον τρόπο εφαρμογής των διάφορων μεθόδων (Travis and Ryan, (2011). 
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Οι τομείς STEM παρουσιάζουν ταχεία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, κλάδοι όπως η 

μηχανική αποτελούν κορυφαίες επιλογές εργασίας παγκοσμίως. Όμως παρά την 

πρόοδο και την προσπάθεια των STEM προγραμμάτων για εξάλειψη των διαφορών, 

το χάσμα μεταξύ των δυο φύλων συνεχίζει να υφίσταται. Σύμφωνα με έρευνες του 

Υπουργείου Εργασίας της Αμερικής, οι γυναίκες ανέρχονται μόλις στο 29.3% του 

εργατικού δυναμικού σε κλάδους STEM.  

 

Παρά τα παρόμοια αποτελέσματα επίτευξης μεταξύ των παιδιών όλων των φύλων 

στα μαθηματικά και τις επιστήμες, οι άνδρες είναι η συντριπτική πλειοψηφία των 

μαθητών που συνεχίζουν για ένα πτυχίο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα 

αποτελέσματα της ανισότητας αυτής μπορεί να επηρεάσουν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που διαμορφώνονται αυτή την εποχή, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) 

(European Institute for Gender Equality, (2016) . 

Ένα ακόμα μειονέκτημα της εκπαίδευση STEM είναι πως σε πολλές περιπτώσεις οι 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα, παρουσιάζουν διαφορές από 

τον ένα κλάδο στον άλλο (για παράδειγμα ο κλάδος των μαθηματικών και αυτός της 

μηχανικής). Αποτέλεσμα της σύγχυσης αυτής είναι να μην μπορεί να γίνει 

ουσιαστική διασύνδεση των τμημάτων και να δημιουργούνται δυσκολίες στην 

μάθηση (European Institute for Gender Equality, (2016) . 

 

2.6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ STEM 
 

Αντικειμενικός σκοπός αυτής της έρευνας είναι να εντοπίσει τους παράγοντες 

εκείνους που καθιστούν επιτυχημένο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM. 

Μελετώντας την βιβλιογραφία γύρω από το κλάδο της εκπαίδευσης STEM έχουν 

διαχωριστεί οι παράγοντες επιτυχίας σε τέσσερις επιμέρους ενότητες, την 

Υποστήριξη, την Διδασκαλία, την Αποτελεσματικότητα και τα Υλικά.     

 

2.6.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 

Η ενότητα της Υποστήριξης περιλαμβάνει κριτήρια που στόχο έχουν να αναπτύξουν 

και να ενισχύσουν τις ικανότητες των δασκάλων. Πρακτικές και μέθοδοι όπως η δια 

βίου μάθηση, η συμμέτοχη εκπαιδευτικών σε προγράμματα συνεργασίας μεταξύ 

διαφορετικών τμημάτων και τα σεμινάρια γύρω από νέες μεθόδους διδασκαλίας, 
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αποτελούν όλα εργαλεία στα χέρια ενός εκπαιδευτικού και τον καθιστούν καλύτερα 

προετοιμασμένο (National Research Council. 2011). 

Είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τα υπάρχον προγράμματα STEM με ένα 

πλαίσιο παράλληλων προγραμμάτων που θα αξιολογούν τόσο τα ίδια τα 

προγράμματα όσο και τους καθηγητές/δασκάλους που συμμετέχουν σε αυτά. Η 

αξιολόγηση αυτή στόχο έχει να βελτιώνει συνεχώς τις δυνατότητες των 

καθηγητών/δασκάλων και να τους προετοιμάζει μέσω σεμιναρίων ή άλλων όμοιων 

πρακτικών (Kennedy and  Odell,  2014 ). 

Η δημιουργία σχέσεων συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών τμημάτων και 

προγραμμάτων STEM οδηγεί τόσο τους μαθητές, όσο και τους 

καθηγητές/δασκάλους, στο να αποκτήσουν μια πιο σφαιρική αντίληψη της 

ενότητας STEM στο σύνολο της (Palmer, Burke & Aubusson, 2017).   

Το επίπεδο των γνώσεων που διαθέτουν όσοι διδάσκουν σε προγράμματα STEM 

είναι ίσως ένας από τους καθοριστικότερους παράγοντες της μελλοντικής τους 

επιτυχίας. Υψηλότερη επιστημονική κατάρτιση και ουσιαστική γνώση των 

μηχανισμών της εκπαίδευσης STEM, παρέχουν αναμφίβολα καλύτερα 

αποτελέσματα (Adams, Miller, Saul,  and Pegg,  2014 ). 

 
 

2.6.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Η ενότητα της Αποτελεσματικότητας περιλαμβάνει κριτήρια όπως ο σωστός 

σχεδιασμός και η οργάνωση της ύλης του μαθήματος, ή η ικανότητα των εκάστοτε 

μαθητών και εκπαιδευτικών στην λήψη αποφάσεων. 

Η ατομική δυνατότητα των εκάστοτε μαθητών και εκπαιδευτικών στη λήψη 

αποφάσεων και η διορατικότητα τους, είναι παράγοντες που καθορίζουν την 

επιτυχία των εκάστοτε προγραμμάτων (Δραγογιάννης, 2017). 

 

Ένα ακόμα σημαντικό κριτήριο που εντάσσεται στην κατηγορία αυτή, είναι η 

δημιουργία και η τήρηση ενός δομημένου πλάνου, αναφορικά με τη δομή και τις 

μεθόδους διδασκαλίας που πρέπει να εφαρμοστούν. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει όχι 

μόνο να κατανοήσουν και να σχεδιάσουν την δομή ενός προγράμματος, αλλά 

οφείλουν να την τηρήσουν καθ’ όλη την διάρκεια του  (Δραγογιάννης, 2017). 
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Επίσης μεγάλη βαρύτητα στην πορεία και τους στόχους ενός προγράμματος STEM 

έχει και το επίπεδο των γνώσεων που διαθέτουν οι μαθητές όταν ξεκινάν. Σε πολλές 

περιπτώσεις οι διαφορές μεταξύ του επιπέδου των μαθητών, μπορεί να οδηγήσουν 

σε χρονικές καθυστερήσεις ή μειωμένη αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 

(Freeman et.al. 2014 ).   

 

 

2.6.3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
 

Οι εκπαιδευτικές πρακτικές και η μέθοδος διδασκαλίας αποτελούν ίσως  την 

σημαντικότερη από τις τέσσερις ενότητες που μελετώνται.  

Οι κλάδοι της ενότητας STEM, εμπεριέχουν δύσκολες επιστημονικές έννοιες και 

θεωρίες. Γι’ αυτό και ένα από τα σημαντικότερα στάδια στην οργάνωση ενός 

προγράμματος STEM είναι και η επιλογή κατάλληλων μεθόδων ώστε να γίνεται 

σωστή μετάφραση και αποσαφήνιση των επιστημονικών αυτών εννοιών (Palmer, 

Burke & Aubusson, 2017). 

Μια αναγνωρισμένη και πολύ δημοφιλής πρακτική στους κλάδους της εκπαίδευσης 

STEM αποτελεί η μάθηση μέσα από την  επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με 

την πραγματική ζωή και πηγάζουν κυρίως από απτές ανάγκες της σύγχρονης 

κοινωνίας. Η εστίαση στην επίλυση προβλημάτων οδηγεί στην δημιουργία κριτικής 

σκέψης και είναι ένα καλός μοχλός για να ωθήσει τους μαθητές σε καταστάσεις 

συνεργασίας (Abell and Lederman, 2007). 

H δημιουργία ομάδων που πραγματοποιούν έρευνα προκειμένου να δώσουν 

απαντήσεις σε προβλήματα STEM, οδηγεί τους μαθητές στο να αναπτύξουν τόσο 

την ομαδικότητα, όσο και την περιέργεια τους. Περιέργεια που μεταφράζεται σε 

καινοτομία και εφευρετικότητα (Abell and Lederman, 2007).  

 

2.6.4 ΥΛΙΚΑ 
 

Είναι ευρέως γνωστό πως οι διαθέσιμοι πόροι και τεχνολογίες, παίζουν μεγάλο 

παράγοντα σε κάθε πτυχή της σύγχρονης κοινωνίας. Έτσι και στην εκπαίδευση, 

είναι καθοριστικής σημασίας ζήτημα η ύπαρξη του κατάλληλου εξοπλισμού και 

λοιπών μέσων. 
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Η τεχνολογία καλπάζει με ταχείς ρυθμούς και ο κλάδος της εκπαίδευσης οφείλει να 

είναι σε θέση όχι μόνο να ακολουθεί την εξέλιξη αυτή αλλά να την προάγει κιόλας 

(Brown, Reardon and Merrill, 2011). 

Μπορεί κανείς απλά να κοιτάξει γύρω του και θα δει τεχνολογικά θαύματα, όπως τα 

κινητά ή οι φορητοί υπολογιστές, τα οποία μερικά χρόνια πριν αποτελούσαν 

εξεζητημένο εξοπλισμό και τώρα έχουν κατακλίσει τις ζωές μας. Αυτές οι 

τεχνολογίες βρίσκονται και χρησιμοποιούνται πλέον και στις αίθουσες διδασκαλίας, 

και έχουν ήδη παίξει ρόλο στην εξέλιξη της εκπαίδευσης (Freeman et.al. 2014 ).   

 

Η εξελικτική πορεία της τεχνολογίας οδηγεί αναπόφευκτα στην αντικατάσταση 

παλιών μέσων όπως τα τετράδια σημειώσεων ή οι μαυροπίνακες. Εξελίξεις που 

βοηθούν στην καλύτερη διαδραστηκότητα του μαθήματος και επιτρέπουν σε 

μαθητές και εκπαιδευτικούς να μεγιστοπιήσουν την απόδοση τους κατά την 

διάρκεια της παράδοσης του μαθήματος (Barak, 2012).     

 
 

2.7 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ STEM  
 

Ένα πρόγραμμα σπουδών που βασίζετε στην εκπαίδευση STEM, συμπεριλαμβάνει 

μεθόδους και πρακτικές που σχετίζονται με προβλήματα της καθημερινότητας και 

συνδυάζοντας τα με τις θετικές επιστήμες στοχεύει στο να βοηθήσει τον μαθητή να 

μάθει να ανταποκρίνεται σε αυτά. Προγράμματα όπως η ‘’Μηχανική για Παιδιά’’ 

(Engineering For Kids), ενσωματώνουν πολλαπλές ασκήσεις, για να δουν οι μαθητές 

πώς σχετίζονται με τη πραγματική ζωή, οι έννοιες που διδάσκονται. Στόχος τους 

είναι αφενός η ολοκληρωμένη εκπαίδευση και αφετέρου να διεγείρουν το 

ενδιαφέρον τους για περαιτέρω ειδίκευση στους αντίστοιχους κλάδους (Abell, and 

Lederman, 2007).  

Οι δραστηριότητες STEM παρέχουν πρακτικά μαθήματα για τον μαθητή. Τον 

βοηθούν να κατανοήσει επιστημονικές έννοιες και να αντιληφθεί πως και που 

εφαρμόζονται στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Παράλληλα πάντα με την 

διδασκαλία τα προγράμματα αυτά ενισχύουν την ομαδικότητα και την συνεργασία 

για την επίλυση προβλημάτων. Έτσι τα άλλοτε βαρετά μαθήματα των θετικών 

επιστημών, αποκτούν ενδιαφέρον και γίνονται διασκεδαστικά για τους μαθητές 

(Guzey and Roehrig, 2009).  
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Πρακτικές και μέθοδοι όπως η ανακαλυπτική διδασκαλία ή η μέθοδος της επίλυσης 

προβλημάτων, πρέπει και οφείλουν να ενσωματώνονται στα εκάστοτε 

προγράμματα STEM. Κοινά στοιχεία αυτών των μεθόδων είναι, η δημιουργία 

κριτικής σκέψης, η ικανότητα στην εύρεση λύσεων, η καινοτομία, η δυνατότητα για 

συνεργασία, η εφαρμογή πειραμάτων σε πραγματικό περιβάλλον και η λήψη 

αποφάσεων (Guzey and Roehrig, 2009). 

 

 

2.7.1 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ STEM 
  

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών STEM προκύπτουν μέσα από ολοκληρωμένα 

πρότυπα, βασισμένα στις αρχές της κατανόησης μέσα από τον σχεδιασμό. Η δομή 

αυτή συνδέει την διδασκαλία και την μάθηση, με την έρευνα και οδηγεί τους 

συμμετέχοντες σε μια διαδικασία διερεύνησης και αμφισβήτησης (Δραγογιάννης, 

2017). 

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, υπάρχουν τρία στάδια για τον καθορισμό της δομής 

ενός προγράμματος:  

1. Τα επιθυμητά αποτελέσματα 

2. Η αξιολόγηση των αποδείξεων και των αποτελεσμάτων 

3. Το μαθητικό πλάνο 

 

Η δομή ενός αντίστοιχου προγράμματος οφείλει να προάγει μαθηκοκεντρικές 

πρακτικές, όπως την επίλυση προβλημάτων κατά την οποία οι μαθητές απαντούν 

και λύνουν προβλήματα συνεργατικά, ενώ ταυτόχρονα παράγουν νέα ερωτήματα 

βασισμένα στις παρατηρήσεις τους (Lantz, 2009). 

Μεγάλη μερίδα του επιστημονικού κόσμου πιστεύει πως ο ‘’Κύκλος των 5 Ε’’, 

Ενασχόληση (Engagement), Εξερεύνηση (Exploration), Εξήγηση (Explanation), 

Επεξεργασία (Elaboration) και Αξιολόγηση (Evaluation), αποτελεί την ιδανική βάση 

για την δομή ενός προγράμματος STEM. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ο σχεδιασμός 

του προγράμματος οδηγεί σε ασφαλέστερα αποτελέσματα και βελτίωση των 

επιδόσεων των μαθητών (Δραγογιάννης, 2017). 
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3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Η διάκριση των παραγόντων που καθιστούν ένα σύστημα ή μια μέθοδο 

επιτυχημένη είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα και δυσκολότερα ερωτήματα 

κάθε πεδίου έρευνας. Και αυτό γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως και στην 

εκπαίδευση STEM, οι γενικότεροι παράγοντες που επιδρούν στην βελτίωση και στην 

εξέλιξη ενός τομέα, είναι αφενός πάρα πολλοί, διαθέτουν όμως άλλο βαθμό 

σημαντικότητας ο καθένας. 

Όπως φάνηκε και από την βιβλιογραφική έρευνα του προηγούμενου κεφαλαίου, ο 

ευρύτερος τομέας της εκπαίδευσης STEM βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ακόμα, αλλά 

η εξέλιξη που παρουσιάζει είναι ραγδαία. Οι  έρευνες που έχουν διεξαχθεί ή 

διεξάγονται, διευρύνουν συνεχώς τις προοπτικές και δημιουργούν νέα ερωτήματα 

και προκλήσεις.    

Το μεγάλο κίνητρο που παρουσιάζει η νέα αυτή προσέγγιση στη μάθηση και την 

διδασκαλία, σε συνδυασμό με  την έλλειψη επαρκούς βιβλιογραφίας αναφορικά με 

τους παράγοντες που καθιστούν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM επιτυχημένο,  

αποτέλεσαν τα βασικά κίνητρα για την ακόλουθη έρευνα. 

 

3.1 ΣΚΟΠΟΣ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 

Βασικός στόχος της έρευνας αυτής αποτελεί η διερεύνηση των παραγόντων που 

καθιστούν επιτυχημένο κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM, ανεξάρτητα από την 

βαθμίδα εκπαίδευσης που εφαρμόζεται. Ενώ απώτερος σκοπός της είναι να 

εντοπίσει και να αναδείξει τους  σημαντικότερους από αυτούς τους παράγοντες. 

Τους παράγοντες αυτούς που καθιστούν βιώσιμη και ουσιαστική την εφαρμογή 

ενός εκπαιδευτικού προγράμματος STEM.  

Σύμφωνα πάντα με τις έως τώρα έρευνες και μελέτες γύρω από το ευρύτερο 

πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM οι παράγοντες επιτυχίας τους 

διακρίνονται σε τέσσερις γενικές ενότητες, αυτές της Υποστήριξης,  της 

Διδασκαλίας, της Αποτελεσματικότητας και των Υλικών, που αναλύονται 

εκτενέστερα σε ακόλουθη ενότητα (ενότητα 3.3 Ερευνητικό Μοντέλο). 

Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο βασισμένο στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, με στόχο να αναλυθεί στατιστικά το ερευνητικό μοντέλο που 

προτείνεται. 
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Το ερωτηματολόγιο που στήθηκε, κλήθηκαν να απαντήσουν Έλληνες εκπαιδευτικοί 

από την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός του 

είναι να αναλύσει τους παράγοντες επιτυχίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

STEM και να καθορίσει ποιος από τους δείκτες που αναλύθηκαν είναι 

σημαντικότερος με γνώμονα πάντα την ορθότερη και αποτελεσματικότερη 

διδασκαλία και μάθηση. 

 

3.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ 
 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2020 και όσοι κλήθηκαν να το 

απαντήσουν υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν ως εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας  και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

3.2.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 

Η υλοποίηση της έρευνας χωρίστηκε σε πέντε επιμέρους διαδικασίες. 

• Βιβλιογραφική Αναδρομή/Εύρεση Πηγών 

• Δημιουργία Ερωτηματολογίου 

• Διεξαγωγή Έρευνας 

• Καταχώρηση και Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

• Καταγραφή Βιβλιογραφίας και Αποτελεσμάτων  

Η αρχή έγινε με τον εντοπισμό της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και την εύρεση τον 

κατάλληλων πηγών, σχετικά με την ενότητα STEM και τα προγράμματα που έχουν 

αναπτυχθεί στον τομέα της Εκπαίδευσης. 

Στην συνέχεια δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο της έρευνας αυτής, το οποίο 

είναι βασισμένο στο ερευνητικό μοντέλο (αναλύεται στην ενότητα 3.3) που 

προέκυψε από το πρώτο στάδιο της εργασίας. 

Αφού στήθηκε ο σκελετός του ερωτηματολογίου, αναρτήθηκε διαδικτυακά 

χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ‘’Δημιουργία Φόρμας’’ της πλατφόρμα Google Docs 

και διαμοιράστηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εκπαιδευτικούς, με σκοπό 

την συλλογή επαρκών δεδομένων. 

Αφού πρώτα συλλέχτηκαν τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και καταχωρήθηκαν 

οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών, πραγματοποιήθηκε η ανάλυση των δεδομένων 

για την διεξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με το αρχικό ερώτημα της έρευνας. 
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Τελευταίο στάδιο της εργασίας αποτέλεσε η καταγραφή της βιβλιογραφικής 

θεωρίας, των αποτελεσμάτων,  των συμπερασμάτων και των προβληματισμών που 

προέκυψαν από την έρευνα αυτή.  

 

3.2.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  
 

Η παρούσα έρευνα θέτει ως ορθό και αντικειμενικό πληθυσμό για την συμπλήρωση 

του δοθέν ερωτηματολογίου, όλους τους καθηγητές/εκπαιδευτικούς που 

υπηρέτησαν ή έχουν υπηρετήσει σε οποιαδήποτε από τις τρεις Βαθμίδες 

Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια έως και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) και έχουν γνώση του 

αντικειμένου (Εκπαίδευση STEM). 

Στην επιλογή του πληθυσμού, δεν υπάρχουν γεωγραφική περιορισμοί αναφορικά 

με την τοποθεσία που υπηρέτησαν οι εκπαιδευτικοί, καθώς σκοπός της έρευνας δεν 

είναι να παρουσιάσει ειδικά, αλλά γενικά αποτελέσματα (αναφερόμενοι πάντα σε 

γεωγραφικά πλαίσια). 

 

3.2.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Κάθε ένας από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς που συμμετείχε στην έρευνα 

αυτή, χρησιμοποίησε την μέθοδο της γραπτής συμπλήρωσης ενός ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου.   

Κατά την διαδικασία της σύνταξης του ερωτηματολογίου, πρωταρχικό μέλημα ήταν 

να δημιουργηθεί ένα σαφές και κατανοητό σύνολο ερωτήσεων, με στόχο την 

διεξαγωγή ασφαλών αποτελεσμάτων/συμπερασμάτων.  

Οι συμμετέχοντες ήταν πλήρως ενημερωμένοι για τον λόγο που πραγματοποιήθηκε 

η έρευνα αυτή και απάντησαν εθελοντικά και χωρίς καμία υπόδειξη στο σύνολο των 

ερωτήσεων που τέθηκαν. 
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3.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ  
 

Το ερευνητικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία προκύπτει 

από την βιβλιογραφική έρευνα που προηγήθηκε και περιλαμβάνει τους 

περισσότερους και σημαντικότερους παράγοντες για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης STEM.   

 

Σύμφωνα με το ερευνητικό αυτό μοντέλο, οι παράγοντες που καθιστούν την 

εφαρμογή ενός προγράμματος STEM επιτυχημένη χωρίζονται στις ακόλουθες 

τέσσερις βασικές ενότητες:  

1. Υποστήριξη. 

2. Διδασκαλία & Εκπαιδευτικές Πρακτικές. 

3. Αποτελεσματικότητα. 

4. Υλικά. 

Οι παράγοντες που εντάσσονται σε αυτές τις προαναφερθείσες ενότητες 

αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και επηρεάζουν την επιτυχία της εκπαίδευσης.  

 

3.3.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 

Αναλυτικότερα η ενότητα της Υποστήριξης περιλαμβάνει κάθε ενέργεια που έχει ως 

απώτερο στόχο να εξελίξει τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, με στόχο την 

καλύτερη εφαρμογή του μοντέλου διδασκαλίας που πρόκειται να εφαρμόσουν. 

Παράδειγμα αυτής της ενότητας είναι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε 

επιμορφωτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ως παράγοντας που 

επιδρά θετικά στην  εφαρμογή προγραμμάτων STEM. 

 

3.3.2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
 

Μεγαλύτερη από όλες τις ενότητες που ερευνώνται, η Διδασκαλία, περιλαμβάνει 

μεθόδους και πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί γύρω από την εκπαίδευση STEM 

ενοτήτων και έχουν αναγνωριστεί ως παράγοντες που επιδρούν στην πρόοδο των 

προγραμμάτων.  Παραδείγματα αποτελούν, η αποσαφήνιση των επιστημονικών 

εννοιών ως πρακτική διδασκαλίας και η εστίαση στην επίλυση προβλημάτων ως 
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μέθοδος εκπαίδευσης.  Διαδικασίες που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ενισχύουν 

σημαντικά την παραγωγικότητα και την αντίληψη τόσο των μαθητών, όσο και των 

εκπαιδευτικών.  

 

3.3.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Παράγοντες όπως ο σωστός σχεδιασμός και η οργάνωση της ύλης του μαθήματος, ή 

η ικανότητα των εκάστοτε μαθητών και εκπαιδευτικών στην λήψη αποφάσεων, 

αποτελούν παραδείγματα παραγόντων που εντάσσονται στα πλαίσια της ενότητας 

της Αποτελεσματικότητας. Οι παράγοντες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται σε 

αυτούς της Διδασκαλίας, καθώς δεν αποτελούν διαφορετικές μεθόδους αλλά το 

πώς αυτές εφαρμόζονται και με τι κριτήρια.  

 

3.3.4 ΥΛΙΚΑ 
 

Στην ενότητα αυτή εντάσσονται παράγοντες όπως ο διαθέσιμος τεχνολογικός 

εξοπλισμός και η σωστή διασύνδεση των διαφορετικών προγραμμάτων με σκοπό 

μια πιο δια δραστική και σφαιρική διδασκαλία.    

 
 

3.4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Όπως ήδη έχει προαναφερθεί, βασική πηγή δεδομένων για την παρούσα εργασία 

αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε και διαμοιράστηκε μέσω 

διαδικτύου. Το τεθέν ερωτηματολόγιο περιείχε δύο βασικές ομάδες ερωτήσεων, η 

πρώτη (ενότητα 2 του ερωτηματολογίου) αποτελούνταν από τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά και ερωτήσεις για το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων, ενώ η 

δεύτερη ομάδα (ενότητα 3 του ερωτηματολογίου) περιλαμβάνει προτάσεις σχετικές 

με την εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM. 
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3.5  ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

  
Το ερωτηματολόγιο της παρούσας εργασίας, δημιουργήθηκε με την χρήση της 

διαδικτυακής πλατφόρμας Google Docs. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα της Google, 

δίνει την δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, που μετέπειτα 

διαμοιράζονται υπό μορφή ηλεκτρονικού συνδέσμου.   

Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε τρεις γενικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα 

χρησιμοποιήθηκε ως εισαγωγική για να παρουσιάσει τον στόχο του 

ερωτηματολογίου και τον λόγο της έρευνας που πραγματοποιείται.  

Η δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου αποτελούνταν από 7 ερωτήσεις, 

αναφορικά με τα δημογραφικά και προσωπικά χαρακτηριστικά του δείγματος.  

 

Ενώ η τρίτη και τελευταία ενότητα παρουσίαζε προτάσεις αναφορικά με τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα STEM. Αποτελεί ουσιαστικά την βασική ενότητα του 

ερωτηματολογίου και αφορά μόνο όσους από τους ερωτηθέντες είχαν πρότερη 

γνώση του αντικειμένου. Η ενότητα περιέχει προτάσεις, που βάση της 

προαναφερθείσας θεωρίας, αποτέλεσαν παράγοντες επιτυχίας αντίστοιχων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε πολλές περιπτώσεις.  

Πιο συγκεκριμένα η τρίτη ενότητα αποτελούνταν από 25 προτάσεις, κατάλληλα 

δομημένες σε 4 γενικές ενότητες ( Υποστήριξη, Διδασκαλία, Αποτελεσματικότητα 

και Υλικά) που οι ερωτηθέντες καλούνταν να βαθμολογήσουν. 

Όπως φαίνεται και παρακάτω στον Πίνακα 3.1, η πρώτη ενότητα αφορά την 

υποστήριξη και αποτελείται από τις προτάσεις 1 έως 3 του πίνακα. Η δεύτερη 

αφορά σε μεθόδους και πρακτικές διδασκαλίας και αποτελείται από τις προτάσεις 5 

έως 15, η τρίτη την αποτελεσματικότητα και αποτελείται από τις προτάσεις 16 έως 

21 και η τέταρτη τα υλικά και αποτελείται από τις προτάσεις 22 έως 25.   

Η βαθμολόγηση των προτάσεων έγινε με την χρήση μιας πενταβάθμιας κλίμακας 

τύπου Likert. Στην συγκεκριμένη κλίμακα η διαβάθμιση ξεκινάει από τον 

χαρακτηρισμό της σημαντικότητας της πρότασης ως ‘'καθόλου σημαντικής’' και 

καταλήγει στον χαρακτηρισμό της πρότασης  ως ‘'απολύτως σημαντικής’' (Εικόνα 

3.1). 
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Εικόνα 3.1. Παράδειγμα Πενταβάθμιας Κλίμακας Likert από το δοθέν ερωτηματολόγιο. 

 

Πίνακας 3.1 Προτάσεις έρευνας 1 έως 15. Υποενότητες Υποστήριξη – Διδασκαλία.  

α/α Πρόταση Ενότητα 

1 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. 

Υποστήριξη 
 2 

Εκπαίδευση και προετοιμασία αναφορικά με το 
πρόγραμμα διδασκαλίας. 

3 Παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM 

4 Διδασκαλία βασισμένη στην επίλυση προβλημάτων 

Διδασκαλία 
& 

Εκπαιδευτικές 
Πρακτικές 

5 
Εστιασμένη διδασκαλία στις ατομικές ικανότητες των 

εκάστοτε μαθητών 

6 Κατανόηση ικανοτήτων των μαθητών 

7 Αποσαφήνιση επιστημονικών εννοιών 

8 Διασύνδεση επιστημονικών εννοιών 

9 Συνάφεια με την πραγματικότητα 

10 Ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας στη μάθηση 

11 Αιτιολόγηση σκέψεων και απαντήσεων 

12 Δημιουργία μοντέλων και προτύπων για τους μαθητές 

13 Συνεργασία μαθητών για την επίλυση προβλημάτων 

14 Συνεργασία μαθητών για την διεκπεραίωση έρευνας 

15 Καταγραφή και συζήτηση απόψεων/απαντήσεων 
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Πίνακας 3.2 Προτάσεις έρευνας 16 έως 25. Υποενότητες αποτελεσματικότητα-υλικα. 

α/α Πρόταση Ενότητα 

16 
Ο σωστός σχεδιασμός και οργάνωση του 

μαθήματος 

Αποτελεσματικότητα 

17 
Η αφοσίωση των εκπαιδευτικών χωρίς αποκλίσεις 

από το πρόγραμμα 

18 
Το γνωστικό επίπεδο των μαθητών του 

προγράμματος 

19 Η ικανότητα των μαθητών στη λήψη αποφάσεων 

20 
Η ικανότητα των εκπαιδευτικών στη λήψη 

αποφάσεων 

21 
Ύπαρξη οικονομικών πόρων για διεξαγωγή 

δραστηριοτήτων εκτός προγράμματος 

22 Ύπαρξη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού 

Υλικά 

23 Εργαστηριακοί χώροι 

24 Έντυπο επιμορφωτικό υλικό 

25 
Προγράμματα διασύνδεσης διαφορετικών 

τμημάτων 

 

 

3.6 Ανάλυση Δείγματος 

 

Συνολικά το ερωτηματολόγιο της έρευνας  συμπλήρωσαν διακόσιοι σαράντα οκτώ 

(248) εκπαιδευτικοί. Στην πρώτη ομάδα ερωτήσεων οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να 

δώσουν απαντήσεις σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους (φύλλο, 

ηλικία, σπουδές και χρόνια εμπειρίας), καθώς και απαντήσεις αναφορικά με το 

υπόβαθρο, την συνάφεια και τις γνώσεις που κατέχουν γύρω από την εκπαίδευση 

STEM.    

 

3.6.1 ΦΥΛΟ 
 

Όπως προέκυψε από την ποιοτική μεταβλητή ‘’Φύλο’’, από τους συνολικά 

διακόσιους σαράντα οκτώ (248) εκπαιδευτικούς που έδωσαν απαντήσεις, η 

πλειοψηφία ήταν γυναίκες.  
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Όπως φαίνεται αναλυτικότερα και στο διάγραμμα που ακολουθεί (Εικόνα 3.2), οι 

γυναίκες υπερτερούν με ποσοστό 57,3% (το ποσοστό μεταφράζεται σε 142 

γυναίκες), έναντι των ανδρών που το συμπλήρωσαν και ήταν συνολικά το 42,7% (το 

ποσοστό μεταφράζεται σε 106 άνδρες) του δείγματος.  

 

Εικόνα 3.2. Κατανομή μεταβλητής ‘’Φύλο’’ σε μορφή γραφήματος πίτας. 

  

 

3.6.2 ΗΛΙΚΙΑ 
 

Σε αυτό το σημείο είναι σκόπιμο να αναφερθεί πως αφού συλλέχτηκαν τα 

αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, οι απαντήσεις που δόθηκαν στην 

συγκεκριμένη μεταβλητή, χωρίστηκαν σε τέσσερις επιμέρους ηλικιακές ομάδες. 

Σκοπός του διαχωρισμού αυτού ήταν οι λιγοστές απαντήσεις που δόθηκαν (104 

στον αριθμό) συγκριτικά πάντα με το σύνολο των ερωτηθέντων, καθώς και η 

καλύτερη απεικόνιση και ανάλυση των αποτελεσμάτων. Οι ηλικιακές ομάδες που 

δημιουργήθηκαν είναι ακόλουθες: 

 

A. Άτομα από 26 έως 35 ετών. 

B. Άτομα από 36 έως 45 ετών. 

C. Άτομα από 46 έως 55 ετών. 

D. Άτομα από 56 έως 65 ετών. 
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Τα αποτελέσματα για την ποσοτική μεταβλητή ‘’Ηλικία’’ παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3.3), όπου πέρα από τις ηλικιακές ομάδες που 

δημιουργήθηκαν, φαίνεται και ο αριθμός όσων δεν έδωσαν απάντηση στο 

συγκεκριμένο ερώτημα.  

 

Πίνακας 3.3 Αποτελέσματα ποσοτικής μεταβλητής Ηλικίας. 

Ηλικιακές Ομάδες Πλήθος Απαντήσεων Ποσοστό Δείγματος 
επί του Συνόλου 

26 έως 35 ετών 20  8% 

36 έως 45 ετών 28 11.3% 

46 έως 55 ετών 34 13.7% 

56 έως 65 ετών 22 8.8% 

Δεν δόθηκε καμία 

απάντηση 

144 58.2% 

 

Αναλυτικότερα όπως φαίνεται και στα δεδομένα του Πίνακα 3.3, η κατώτερη τιμή 

που καταγράφηκε ως απάντηση στην μεταβλητή ‘’Ηλικία’’ ήταν τα 26 έτη, ενώ η 

μέγιστη τιμή που εμφανίστηκε ήταν τα 65 έτη. Βάση των απαντήσεων που δόθηκαν, 

η μέση ηλικία που είχαν οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί  ήταν τα 46 έτη, ενώ δεν 

έδωσε καμία απάντηση το 58% του συνόλου.  

Επίσης οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 46 έως 

55 ετών (με ποσοστό 13.7%), σε αντίθεση με την μικρότερη συγκέντρωση που 

παρουσίασε η ομάδα των ηλικιών από 26 έως και 35 ετών, με ποσοστό μόλις 8% 

του συνόλου. 

Η ποσοτική μεταβλητή της ‘’Ηλικίας’’ εντάχθηκε με στόχο να συλλεχτούν βασικά 

χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών και δεν επιδρά στα αποτελέσματα 

και τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας.  

 

3.6.3 ΣΠΟΥΔΕΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
 

Η μεταβλητή ‘’Σπουδές’’ αποτελεί μια ποιοτική - ονομαστική μεταβλητή και ο λόγος 

που εντάχθηκε στο ερωτηματολόγιο αυτό ήταν για να αποκτήσουμε βασικές 
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πληροφορίες αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων 

εκπαιδευτικών.  

Όπως φαίνεται και στα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω στην εικόνα 

3.3, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, με ποσοστό περίπου 

48,5% του συνόλου. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία απαντήσεων αφορά τους 

κατόχους Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, με ποσοστό περίπου 42%. Την έρευνα 

συμπληρώνουν οι κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου με ποσοστό 5.5% και οι κάτοχοι 

πτυχίου ΤΕΙ με ποσοστό  4%. 

 
Εικόνα 3.3 Κατανομή μεταβλητής ‘’Σπουδές’’ σε μορφή γραφήματος πίτας. 

 

 

3.6.4 ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Η μεταβλητή ‘’Βαθμίδα Εκπαίδευσης’’ είναι και αυτή μια  ποιοτική – ονομαστική 

μεταβλητή και ο λόγος που εντάχθηκε στην παρούσα έρευνα είναι για να 

συμπληρώσει τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά και μαζί με τα δημογραφικά στοιχεία, 

τις σπουδές, τα χρόνια εμπειρίας και το γνωστικό υπόβαθρο του αντικειμένου 

STEM, να δώσουν την εικόνα του δείγματος που επιλέχθηκε. 

 

Όπως παρουσιάζεται και στο γράφημα της εικόνας 3.4, η συντριπτική πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων απασχολείτε στον τομέα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με 

ποσοστό που φθάνει σχεδόν το 88% του συνόλου των ερωτηθέντων. Το 6.5%  των 

εκπαιδευτικών που απάντησαν ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ μόλις 

το 5,5% των ερωτηθέντων διδάσκουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 
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Εικόνα 3.4 Κατανομή μεταβλητής ‘’Σπουδές’’ σε μορφή γραφήματος πίτας. 

 

 

3.6.5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  
 

Η μεταβλητή ‘’Χρόνια Εμπειρίας’’ είναι ποσοτική μεταβλητή και χρησιμοποιήθηκε 

για να μας δώσει συμπληρωματικά στοιχεία για τους ερωτηθέντες. Και σε αυτήν την 

περίπτωση όπως και στην μεταβλητή της ‘’Ηλικίας’’ τα αποτελέσματα 

κατανεμηθήκαν σε τέσσερις επιμέρους κατηγορίες, για την καλύτερη απεικόνιση 

και κατανόηση τους. Οι κατηγορίες που δημιουργήθηκαν, καθώς επίσης και τα 

αποτελέσματα της μεταβλητής ‘’Χρόνια Εμπειρίας’’ παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

πίνακα (Πίνακας 3.4). 

 

Πίνακας 3.4 Αποτελέσματα ποσοτικής μεταβλητής Χρόνια Εμπειρίας. 

Χρόνια Εμπειρίας Πλήθος Απαντήσεων Ποσοστό Δείγματος 

επί του Συνόλου 

Από 1 έως 10 έτη 38 15.3% 

Από 11 έως 20 έτη 34 13.7% 

Από 21 έως 30 έτη 26 10.5% 

Άνω των 40ετών 14 5.6% 

Δεν δόθηκε καμία 

απάντηση 

136 54.9% 
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 Σκόπιμο είναι να αναφερθεί πως από τους συνολικά διακόσιους σαράντα οκτώ 

(248) εκπαιδευτικούς που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, στην συγκεκριμένη 

απάντηση δόθηκαν μόνο 112 απαντήσεις (ποσοστό 45.1%).   

Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα του Πίνακα 3.4, για αυτήν την μεταβλητή, 

η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχει εμπειρία από 1 έως 10 έτη στον τομέα της 

εκπαίδευσης . Ενώ ο μέσος όρος για αυτήν την μεταβλητή βρίσκεται στα 16.7 έτη. 

 

3.6.6 ΓΝΩΣΗ & ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ STEM 
 

Η ενότητα αυτή αποτελείται από δύο επιμέρους ερωτήσεις. Η πρώτη ασχολείται με 

το αν οι ερωτηθέντες έχουν ακούσει ή γνωρίζουν τι είναι τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα STEM. Ενώ η δεύτερη ερώτηση δόθηκε για να εντοπίσει την 

προγενέστερη σχέση και εμπειρία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών με το γνωστικό 

αντικείμενο της έρευνας. 

Έτσι οι μεταβλητές που προκύπτουν από αυτές τις δύο ερωτήσεις είναι η ‘’Γνώση 

Προγραμμάτων STEM’’ και η ‘’Εμπειρία σε Προγράμματα STEM’’. Και οι δυο αυτές 

μεταβλητές είναι ποιοτικές – ονομαστικές μεταβλητές και έχουν ιδιαίτερη σημασία 

στην παρούσα έρευνα, καθώς καθορίζουν το ποσοστό των ερωτηθέντων σε σχέση 

με το σύνολο του πληθυσμού που αντιλαμβάνονται την ευρύτερη έννοια STEM και 

άρα το ποσοστό που δύναται να απαντήσει στην συνέχεια του ερωτηματολογίου 

και συγκεκριμένα στην ενότητα 3. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων σχετικά με την 

γνώση και την αντίληψη των ερωτηθέντων, δίνονται παρακάτω με μορφή 

γραφήματος πίτας (Εικόνα 3.5 και 3.6). 

Εικόνα 3.5 Κατανομή μεταβλητής ‘’Γνώση Προγραμμάτων STEM’’ σε μορφή γραφήματος πίτας. 
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 Όπως φαίνεται και στο γράφημα της Εικόνας 3.5, η πλειοψηφία (περίπου το 63% 

των ερωτηθέντων) των εκπαιδευτικών είχε ακούσει και γνώριζε για τα 

προγράμματα STEM, πριν ασχοληθεί με την παρούσα έρευνα. Ενώ μόλις το 37% του 

συνόλου είχε άγνοια του αντικειμένου. Τα νούμερα αυτά αντιστοιχούν σε 156 

ερωτηθέντες με γνώση των προγραμμάτων και 92 ερωτηθέντες που δεν γνώριζαν 

για αυτά. 

 

Εικόνα 3.6. Κατανομή μεταβλητής ‘’Εμπειρία Προγραμμάτων STEM’’ σε μορφή γραφήματος πίτας. 

 

 

Οι απαντήσεις της ποιοτικής μεταβλητής ‘’Εμπειρία σε Προγράμματα STEM’’ 

παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία. Αναλυτικότερα το 68.5% του συνόλου είχε ακούσει 

για τα εκπαιδευτικά προγράμματα STEM, ενώ μόλις το 20.2% του συνόλου είχε 

βαθιά γνώση του αντικειμένου και έχει ασχοληθεί με αντίστοιχα προγράμματα 

εκπαίδευσης στο παρελθόν.  

 

3.6.7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 

Από όσα αναλύθηκαν και περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο της έρευνας αυτής, η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 46 έτη, είναι 

κάτοχοι πτυχίου ανώτερης εκπαίδευσης ΑΕΙ, απασχολούνται στην Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και έχουν εμπειρία  κατά μέσο όρο 16.7 έτη.  Ενώ από το σύνολο των 

ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, για τα προγράμματα STEM, γνώριζαν οι εκατόν 

πενήντα έξι (156). 
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3.7 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 

Η παραγοντική ανάλυση χρησιμοποιείται κυρίως όταν οι μεταβλητές που 

ερευνώνται δεν μπορούν να έχουν άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα. Συνήθως 

τέτοιες περιπτώσεις πηγάζουν από τον κλάδο των κοινωνικών επιστημών (όπως η 

πολιτικές απόψεις των πολιτών, η ευφυΐα κλπ.).  

Η στατιστική τεχνική της παραγοντικής ανάλυσης βασίζεται στην αλληλοσυσχέτιση 

των μεταβλητών. Είναι με λίγα λόγια η μελέτη των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών 

μιας έρευνας, με στόχο την εύρεση ενός νέου συνόλου (μικρότερο σε μέγεθος του 

αρχικού), που θα εκφράζει καλύτερα τις μεταβλητές και θα αποτελεί ενδεικτικότερη 

πηγή συμπερασμάτων.  

Στόχος είναι να αναλύσουμε περιγραφικά τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ 

διαφόρων μεταβλητών της έρευνας και να αποτυπώσουμε τις σχέσεις εξάρτησης 

μεταξύ τους. Για να το  πετύχουμε, χρησιμοποιούμε έναν ή περισσότερους κρυφούς 

παράγοντες, που περιορίζουν τα δεδομένα της έρευνας, αλλά δημιουργούν 

παράλληλα ομάδες υψηλών συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών.      

 

3.7.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 

Υπάρχουν δύο τύποι παραγοντικών αναλύσεων, η Διερευνητική Παραγοντική 

Ανάλυση (Exploratory) και η Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση (Confirmatory). Η 

διερευνητική ανάλυση συντελεί στην εύρεση μη παρατηρούμενων παραγόντων, 

ενώ η επιβεβαιωτική ανάλυση αποτελεί έλεγχο αξιοπιστίας του συνόλου των 

παρατηρούμενων μεταβλητών. 

 

3.7.3 ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 

Για τον έλεγχο καταλληλότητας της παραγοντικής ανάλυσης που 

πραγματοποιήθηκε, έπρεπε  να ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

• Οι συντελεστές συσχέτισης θα πρέπει να είναι υψηλοί. Σε αντίθετη 

περίπτωση οι παρατηρούμενες μεταβλητές δεν μοιράζονται κοινούς 

παράγοντες. Για τον εντοπισμό της συσχέτισης των μεταβλητών 
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χρησιμοποιείται ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett (Johnson and 

Wichern, 2007). 

 

• Κάθε ζευγάρι μεταβλητών πρέπει να έχει χαμηλό συντελεστή μερικής 

συσχέτισης.  Ο συντελεστής μερικής συσχέτισης αποτελεί ένα μέτρο του 

κατά πόσον υπάρχει συσχέτιση μεταξύ μιας εξαρτημένης και μιας 

ανεξάρτητης μεταβλητής (Johnson and Wichern, 2007). 

 

• Ο δείκτης Kaiser -  Meyer – Olkin (KMO) που συγκρίνει τα μεγέθη των 

συντελεστών συσχέτισης με αυτά των συντελεστών μερικής συσχέτισης,   

πρέπει να έχει υψηλές τιμές. Σε αντίθετη περίπτωση η παραγοντική ανάλυση 

δεν πρέπει να εφαρμοστεί και οδηγούμαστε σε νέα προσέγγιση. Η τιμή του 

μέτρου KMO πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 0,5. Όσο η τιμή πλησιάζει την 

μονάδα, τόσο καταλληλότερα είναι και τα δεδομένα της έρευνας (Höppner, 

Klawonn, Kruse and Runkler, 2000). 

 

• Προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος της εσωτερικής συνέπειας των 

μεταβλητών, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής αξιοπιστίας Άλφα (α), του 

Cronbach. Σε όσες μεταβλητές η τιμή του συντελεστή είναι μικρότερη του 

0,7 οι αντίστοιχες προτάσεις πρέπει να απορριφτούν (Höppner, Klawonn, 

Kruse and Runkler, 2000). 
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4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνας αναπτύσσονται και αναλύονται τα αποτελέσματα 

του δεύτερου σκέλους του ερωτηματολογίου αυτής της έρευνας. Τα ερωτήματα της 

ενότητας αυτής αφορούν προτάσεις που πηγάζουν από την ανάλυση της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας και θεωρούνται παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τα 

εκάστοτε εκπαιδευτικά προγράμματα STEM. Οι παράγοντες που αναλύονται 

χωρίζονται σε 4 βασικές ενότητες, αυτές της Υποστήριξης, της Διδασκαλίας, της 

Αποτελεσματικότητας και των Υλικών.    

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να καθορίσει ποιες από τις καταγεγραμμένες 

προτάσεις αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία των 

προγραμμάτων STEM, σύμφωνα πάντα με τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν. 

Ουσιαστικά το παρόν κεφάλαιο μαζί με τους προβληματισμούς που προκύπτουν 

από την εργασία αυτή, αποτελούν και την απάντηση του αρχικού ερωτήματος.  

Για την ορθότητα των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

παραγοντικής ανάλυσης του δείγματος, με στόχο να αποδειχθεί η καταλληλότητα 

των παρατηρούμενων μεταβλητών. 

 

4.1 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
 

Όπως αναφέρετε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου οι παρατηρούμενες προτάσεις-

μεταβλητές έχουν ομαδοποιηθεί σε τέσσερις βασικές ενότητες. Στην συνέχεια του 

κεφαλαίου αναλύονται τα αποτελέσματα κάθε μιας εξ’ αυτών. Σημαντικό είναι να 

αναφερθεί πως για την διεξαγωγή συμπερασμάτων ερμηνεύονται οι απαντήσεις με 

την μεγαλύτερη εμφάνιση σε κάθε πρόταση που δίνεται. 

 

4.1.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 

Η πρώτη αυτή ομάδα ερωτήσεων σχετίζεται με ενέργειες που στοχεύουν στην 

εξέλιξη και ανάδειξη, των ικανοτήτων που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα STEM.  Τα ποσοστά των απαντήσεων 

για κάθε μια από τις προαναφερθείσες προτάσεις φαίνονται στον Πίνακα 4.1 

(εικόνες 4.1, 4.2 & 4.3). 
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Εικόνα  4.1 Ραβδόγραμμα απαντήσεων στην πρόταση 3.1.1 του ερωτηματολογίου. 

 

 

 

 

Εικόνα  4.2 Ραβδόγραμμα απαντήσεων στην πρόταση 3.1.2 του ερωτηματολογίου. 
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Εικόνα  4.3 Ραβδόγραμμα απαντήσεων στην πρόταση 3.1.3 του ερωτηματολογίου. 

 

 

Πίνακας 4.1 Ποσοστά απαντήσεων για τις προτάσεις της ενότητας της  Υποστήριξης. 

α/α Πρόταση 
Καθόλου 

σημαντική 

Λιγότερο 

σημαντική 
Σημαντική 

Αρκετά 

σημαντική 

Απολύτως 

σημαντική 

1 

Συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών 

σε 

επιμορφωτικά 

προγράμματα 

επαγγελματικής 

κατάρτισης 

3.2% 9.6% 21.8% 29.5% 35.9% 

2 

Εκπαίδευση και 

προετοιμασία 

αναφορικά με 

το πρόγραμμα 

διδασκαλίας 

1.9% 6.4% 19.9% 37.2% 34.6% 

3 

Παρακολούθηση 

εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων 

STEM 

1.9% 7.1% 15.4% 34.0% 41.7% 
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Από τα αποτελέσματα των απαντήσεων που δόθηκαν στην ενότητας της 

Υποστήριξης, διεξάγονται οι ακόλουθες διαπιστώσεις: 

• Οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν αρκετά ή απόλυτα σημαντική την συμμετοχή 

τους  σε επιμορφωτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, 

ανέρχονται στο 65.4% του συνόλου. 

• Οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν αρκετά ή απόλυτα σημαντική την 

εκπαίδευση και προετοιμασία αναφορικά με το πρόγραμμα διδασκαλίας, 

ανέρχονται στο 71.8% του συνόλου. 

• Ενώ οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν αρκετά ή απόλυτα σημαντική την 

παρακολούθηση άλλων, αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM, 

ανέρχονται στο 75.7% του συνόλου. 

Κατά συνέπεια από το σύνολο των εκατό πενήντα τεσσάρων (154) ερωτηθέντων 

εκπαιδευτικών με προηγούμενη εμπειρία σε STEM προγράμματα, η συντριπτική 

πλειοψηφία τους θεωρεί ως σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας στα προγράμματα 

STEM και τις τρεις προτάσεις που διατυπώθηκαν.   

 
 

4.1.2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 

Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από τις περισσότερες προτάσεις, 12 στον αριθμό, 

και αναφέρεται σε μεθόδους και πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στα 

εκάστοτε εκπαιδευτικά προγράμματα STEM και στόχος τους είναι η αύξηση της 

αποδοτικότητας των μαθητών  και της παραγωγικότητας της διδασκαλίας.    

Από τους συνολικά εκατό πενήντα τέσσερις (154) ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς με 

προηγούμενη εμπειρία σε STEM προγράμματα και βάση των αποτελεσμάτων που 

δόθηκαν (Πίνακας 4.2 & Εικόνα 4.2), βγαίνουν τα ακόλουθα συμπεράσματα για την 

ενότητα της Διδασκαλίας : 

 

• Οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν αρκετά ή απόλυτα σημαντική την βασισμένη 

στην επίλυση προβλημάτων διδασκαλία, ανέρχονται στο 78.2% του 

συνολικού δείγματος. 

• Το 62.9% του συνολικού δείγματος θεωρεί αρκετά ή απόλυτα σημαντική την 

εστιασμένη διδασκαλία στις ατομικές ικανότητες των εκάστοτε μαθητών. 

• Το 73.1% του συνολικού δείγματος θεωρεί αρκετά ή απόλυτα σημαντική την 

κατανόηση των διαφορετικών ικανοτήτων που έχουν οι μαθητές. 
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• Το 64.8% του συνολικού δείγματος θεωρεί αρκετά ή απόλυτα σημαντική την 

αποσαφήνιση των επιστημονικών εννοιών που περιλαμβάνονται στην 

διαδικασία της μάθησης. 

• Το 62.8% του συνολικού δείγματος θεωρεί αρκετά ή απόλυτα σημαντικό να 

πραγματοποιείται διασύνδεση επιστημονικών εννοιών, ανάμεσα στα πεδία 

που διδάσκονται στο πρόγραμμα.  

• Το 77% του συνολικού δείγματος θεωρεί αρκετά ή απόλυτα σημαντικό να 

διατηρείται ουσιαστική συνάφεια με την πραγματικότητα. 

• Το 67.3% του συνολικού δείγματος θεωρεί αρκετά ή απόλυτα σημαντική την 

ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας στην διαδικασία της μάθησης. 

• Το 74.4% του συνολικού δείγματος θεωρεί αρκετά ή απόλυτα σημαντική την 

αιτιολόγηση των σκέψεων που πραγματοποιούν οι μαθητές και των 

απαντήσεων που δίνουν. 

• Το 62.9% του συνολικού δείγματος θεωρεί αρκετά ή απόλυτα σημαντική την 

δημιουργία μοντέλων και προτύπων για τους μαθητές, με σκοπό να τους 

οδηγήσουν σε ορθότερες αποφάσεις.   

• Το 76.9% του συνολικού δείγματος θεωρεί αρκετά ή απόλυτα σημαντική την 

δημιουργία ομάδων συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, με στόχο την 

επίλυση προβλημάτων. 

• Το 73.1% του συνολικού δείγματος θεωρεί αρκετά ή απόλυτα σημαντική την 

δημιουργία ομάδων συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, με σκοπό την 

διεκπεραίωση ερευνών. 

• Και τέλος το 67.3% του συνολικού δείγματος θεωρεί αρκετά ή απόλυτα 

σημαντική την καταγραφή και συζήτηση κάθε άποψης ή απάντησης που 

δίνεται από μαθητές στα πλαίσια ενός προγράμματος. 

 

Από τα αποτελέσματα των απαντήσεων που δόθηκαν στην ενότητα αυτή, 

διεξάγεται το συμπέρασμα, πως η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

πιστεύει πως όλοι οι παράγοντες που επιλέχθηκαν θεωρούνται πολύ σημαντικοί για 

την διαδικασία της διδασκαλίας προγραμμάτων STEM και ξεχώρισαν ανάμεσα τους, 

με ελάχιστη διαφορά από τους υπόλοιπους, οι ακόλουθες τρεις προτάσεις 

 

1. Την διδασκαλία βασισμένη στην επίλυση προβλημάτων (78.2%). 

2. Την διατήρηση ουσιαστικής συνάφειας με την πραγματικότητα (77%). 

3. Την συνεργασία μαθητών για την επίλυση προβλημάτων (76.9%). 
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Πίνακας 4.2 Ποσοστά απαντήσεων για τις προτάσεις της ενότητας της  Διδασκαλίας. 

α/α Πρόταση 
Καθόλου 

σημαντική 

Λιγότερο 

σημαντική 
Σημαντική 

Αρκετά 

σημαντική 

Απολύτως 

σημαντική 

1 
Διδασκαλία βασισμένη στην 

επίλυση προβλημάτων 
1.3% 7.1% 13.5% 

 

35.3% 

 

42.9% 

2 

Εστιασμένη διδασκαλία στις 

ατομικές ικανότητες των 

εκάστοτε μαθητών 

3.8% 

 

3.2% 

 

30.1% 

 

32.1% 

 

30.8% 

 

3 
Κατανόηση ικανοτήτων των 

μαθητών 

2.6% 

 

3.2% 

 

21.2% 

 

35.3% 

 

37.8% 

 

4 
Αποσαφήνιση επιστημονικών 

εννοιών 

3.2% 

 

7.7% 

 

24.4% 

 

32.7% 

 

32.1% 

 

5 
Διασύνδεση επιστημονικών 

εννοιών 
2.6% 9.6% 25.0% 34.6% 28.2% 

6 
Συνάφεια με την 

πραγματικότητα 
2.6% 4.5% 16.0% 32.1% 44.9% 

7 
Ενσωμάτωση σύγχρονης 

τεχνολογίας στη μάθηση 
2.6% 5.8% 24.4% 25.0% 42.3% 

8 
Αιτιολόγηση σκέψεων και 

απαντήσεων 
3.2% 6.4% 16.0% 35.9% 38.5% 

9 
Δημιουργία μοντέλων και 

προτύπων για τους μαθητές 
4.5% 9.0% 23.7% 38.5% 24.4% 

10 
Συνεργασία μαθητών για την 

επίλυση προβλημάτων 
2.6% 2.6% 17.9% 33.3% 43.6% 

11 
Συνεργασία μαθητών για την 

διεκπεραίωση έρευνας 
3.2% 3.2% 20.5% 37.2% 35.9% 

12 
Καταγραφή και συζήτηση 

απόψεων/απαντήσεων 
3.2% 5.1% 24.4% 32.7% 34.6% 
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Εικόνα  4.4  Ραβδόγραμμα απαντήσεων για τις προτάσεις της ενότητας της Διδασκαλία  σε μορφή 

διαγράμματος.  
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4.1.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Η Τρίτη ενότητα περιλαμβάνει προτάσεις που αφορούν στην ικανότητα όσων 

συμμετέχουν (κέντρα λήψης αποφάσεων, εκπαιδευτικών και μαθητών), να 

σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σωστά και με προσήλωση ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα STEM. 

Από τους συνολικά εκατό πενήντα τέσσερις (154) ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς με 

προηγούμενη εμπειρία σε STEM προγράμματα και βάση των αποτελεσμάτων 

(Πίνακας 4.3 & Εικόνα 4.3), βγαίνουν τα ακόλουθα συμπεράσματα για την ενότητα 

της Αποτελεσματικότητας : 

 

• Το 75.7% του συνολικού δείγματος θεωρεί αρκετά ή απόλυτα σημαντικό τον 

σωστό σχεδιασμό και την μεθοδική οργάνωση των μαθημάτων. 

• Το 41% του συνολικού δείγματος θεωρεί αρκετά ή απόλυτα σημαντική την 

αφοσίωση των εκπαιδευτικών χωρίς αποκλίσεις από το πρόγραμμα. 

• Το 47.4% του συνολικού δείγματος θεωρεί αρκετά ή απόλυτα σημαντικό το 

πρότερο γνωστικό επίπεδο των μαθητών του προγράμματος. 

• Το 52.5% του συνολικού δείγματος θεωρεί αρκετά ή απόλυτα σημαντική την  

ικανότητα των μαθητών στη λήψη αποφάσεων. 

• Το 69.8% του συνολικού δείγματος θεωρεί αρκετά ή απόλυτα σημαντική την  

ικανότητα των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων. 

• Το 67.3% του συνολικού δείγματος θεωρεί αρκετά ή απόλυτα σημαντική την 

ύπαρξη των απαιτούμενων οικονομικών πόρων, με στόχο την διεξαγωγή 

δραστηριοτήτων εκτός προγράμματος. 

 

Από τα αποτελέσματα των απαντήσεων που δόθηκαν στην ενότητα της 

Αποτελεσματικότητας, διεξάγεται το συμπέρασμα, πως οι ερωτηθέντες 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ως σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας των προγραμμάτων 

STEM, τον σωστό σχεδιασμό και την οργάνωση του μαθήματος (75.7%), την 

ικανότητα των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων (69.8%) και την ύπαρξη 

οικονομικών πόρων για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων εκτός προγράμματος 

(67.3%). Ενώ αντίθετα λιγότερο σημαντικοί φαίνεται πως πιστεύουν ότι είναι  η 

αφοσίωση των εκπαιδευτικών χωρίς αποκλίσεις από το πρόγραμμα (41%), το 

επίπεδο των μαθητών του προγράμματος (47.4%) και η ικανότητα των μαθητών στη 

λήψη αποφάσεων (52.5%). 
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Πίνακας 4.3 Ποσοστά απαντήσεων για τις προτάσεις της ενότητας της  Αποτελεσματικότητας. 

α/α Πρόταση 
Καθόλου 

σημαντική 

Λιγότερο 

σημαντική 
Σημαντική 

Αρκετά 

σημαντική 

Απολύτως 

σημαντική 

 
1 

Ο σωστός 
σχεδιασμός και 
οργάνωση του 

μαθήματος 

1.3% 3.8% 19.2% 30.8% 44.9% 

2 

Η αφοσίωση των 
εκπαιδευτικών χωρίς 

αποκλίσεις από το 
πρόγραμμα 

3.2% 25.0% 30.8% 28.2% 12.8% 

3 
Το γνωστικό επίπεδο 

των μαθητών του 
προγράμματος 

2.6% 20.5% 29.5% 34.6% 12.8% 

4 
Η ικανότητα των 

μαθητών στη λήψη 
αποφάσεων 

2.6% 12.2% 32.7% 34.6% 17.9% 

5 
Η ικανότητα των 

εκπαιδευτικών στη 
λήψη αποφάσεων 

2.6% 3.8% 23.7% 36.5% 33.3% 

6 

Ύπαρξη οικονομικών 
πόρων για διεξαγωγή 

δραστηριοτήτων 
εκτός προγράμματος 

3.2% 11.5% 17.9% 36.5% 30.8% 

  

 

Εικόνα  4.5  Ραβδόγραμμα απαντήσεων για την πρόταση 3.3.1 του ερωτηματολογίου. 
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Εικόνα  4.6  Ραβδόγραμμα απαντήσεων για την πρόταση 3.3.2 του ερωτηματολογίου. 

 

 

 
 

 

Εικόνα  4.7  Ραβδόγραμμα απαντήσεων για την πρόταση 3.3.3 του ερωτηματολογίου. 
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Εικόνα  4.8  Ραβδόγραμμα απαντήσεων για την πρόταση 3.3.4 του ερωτηματολογίου. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  4.9 Ραβδόγραμμα απαντήσεων για την πρόταση 3.3.5 του ερωτηματολογίου. 
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Εικόνα  4.10 Ραβδόγραμμα απαντήσεων για την πρόταση 3.3.6 του ερωτηματολογίου. 

 

 

 

 

4.1.4 ΥΛΙΚΑ 
 

Η τέταρτη και τελευταία ομάδα προτάσεων, περιλαμβάνει παράγοντες που 

σχετίζονται με τις υποδομές και τα διαθέσιμα ‘’υλικά’’ και ‘’άυλα’’ μέσα  που 

διαθέτει το εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM.  

 

Από τους συνολικά εκατό πενήντα τέσσερις (154) ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς με 

προηγούμενη εμπειρία σε STEM προγράμματα και βάση των αποτελεσμάτων 

(Πίνακας 4.4), βγαίνουν τα ακόλουθα συμπεράσματα για την ενότητα των Υλικών: 

• Το 67.3% του συνολικού δείγματος θεωρεί αρκετά ή απόλυτα σημαντική την 

ύπαρξη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του 

προγράμματος. 

• Το 77% του συνολικού δείγματος θεωρεί αρκετά ή απόλυτα σημαντικό την 

ύπαρξη σωστών δομών και εργαστηριακών χώρων. 

• Το 77% του συνολικού δείγματος θεωρεί αρκετά ή απόλυτα σημαντική την 

ύπαρξη του κατάλληλου έντυπου επιμορφωτικού υλικού, για την 

διευκόλυνση,  τόσο της μάθησης όσο και της διδασκαλίας. 
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• Το 75.6% του συνολικού δείγματος θεωρεί αρκετά ή απόλυτα σημαντικό το 

να υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα διασύνδεσης, μεταξύ των  

διαφορετικών τμημάτων του προγράμματος. 

 

Πίνακας 4.4 Ποσοστά απαντήσεων για τις προτάσεις της ενότητας των Υλικών. 

α/α Πρόταση 
Καθόλου 

σημαντική 

Λιγότερο 

σημαντική 
Σημαντική 

Αρκετά 

σημαντική 

Απολύτως 

σημαντική 

1 
Ύπαρξη σύγχρονου 

τεχνολογικού 
εξοπλισμού 

3.2% 11.5% 17.9% 36.5% 30.8% 

2 Εργαστηριακοί χώροι 2.6% 3.8% 16.7% 30.8% 46.2% 

3 
Έντυπο 

επιμορφωτικό υλικό 
2.6% 3.8% 16.7% 30.8% 46.2% 

4 

Προγράμματα 
διασύνδεσης 
διαφορετικών 

τμημάτων 

46.2% 5.8% 16.0% 26.9% 48.7% 

 

 

 

 

Εικόνα  4.11 Ραβδόγραμμα απαντήσεων για την πρόταση 3.4.1 του ερωτηματολογίου. 
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Εικόνα  4.12 Ραβδόγραμμα απαντήσεων για την πρόταση 3.4.2 του ερωτηματολογίου.

 

 

 

 

Εικόνα  4.13 Ραβδόγραμμα απαντήσεων για την πρόταση 3.4.3 του ερωτηματολογίου. 

 

 

 

 



Παράγοντες επιτυχίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM – Στεργιανή Παντούλη 
 

56 
 

Εικόνα  4.14 Ραβδόγραμμα απαντήσεων για την πρόταση 3.4.4 του ερωτηματολογίου. 

 

 

Από τα αποτελέσματα των απαντήσεων που δόθηκαν στην ενότητα των Υλικών, 

διεξάγεται το συμπέρασμα, πως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως σημαντικούς 

παράγοντες επιτυχίας των προγραμμάτων STEM και τις τέσσερις προτάσεις του 

ερωτηματολογίου. Από αυτές ξεχωρίζουν με ελάχιστη διαφορά η ύπαρξη 

εργαστηριακών χώρων και σωστού έντυπου υλικού, λαμβάνοντας 77% του συνόλου 

και οι δύο. 

 

4.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 

Για την διαπίστωση της πιστότητας των μεταβλητών (προτάσεων) που 

διατυπώθηκαν στην παρούσα έρευνα, πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση 

του δείγματος. Η ανάλυση έγινε με τη χρήση του ηλεκτρονικού προγράμματος SPSS 

της εταιρίας IBM και σε αυτήν μελετήθηκε το σύνολο των παρατηρήσεων. 

Το μοντέλο παραγοντικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία 

ήταν αυτό της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης, με στόχο την διαπίστωση 

της καταλληλότητας των ερευνηθέντων μεταβλητών.  
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4.2.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

  

Για την παραγοντική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα 

ισχύουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις και περιορισμοί: 

 

• Όλες οι μεταβλητές που αναλύθηκαν ήταν σε κλίμακα τύπου Likert. 

• Το δείγμα της έρευνας ήταν άνω των εκατό παρατηρήσεων και πενταπλάσιο 

του συνόλου των μεταβλητών που μελετήθηκαν. 

• Οι τιμές που λαμβάνουν όλα τα ζεύγη μεταβλητών της έρευνας, έχουν 

διμεταβλητή κατανομή.  

• Όλες οι μεταβλητές συσχετίζονταν μεταξύ τους και μπορούσαν να 

αναλυθούν ως σύνολο. 

 

 

4.2.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
 

Για την επιλογή του σωστού αριθμού των παραγόντων που αναλύθηκαν, 

χρησιμοποιήθηκε το γράφημα των ιδιοτιμών του πίνακα διακύμανσης, 

επονομαζόμενο και ως Scree Plot (εικόνα 4.16). 

 

Εικόνα  4.15 Αποτελέσματα SPSS : Scree Plot 
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Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, για να θεωρηθεί ο αριθμός των 

επιλεγμένων παραγόντων σωστός, θα πρέπει το διάγραμμα Scree Plot να καταλήγει 

σε ευθεία γραμμή. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 4.15, το διάγραμμα Scree Plot 

για το σύνολο των ερευνηθέντων παραγόντων γίνεται επίπεδο και κατά συνέπεια ο 

αριθμός των μεταβλητών ήταν ιδανικός.     

 

4.2.3 ΈΛΕΓΧΟΣ BARTLETT - ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  

 

Έχουμε ήδη αναφέρει ότι η μέθοδος της ανάλυσης διασποράς ισχύει όταν τα 

δείγματα προέρχονται από κανονικούς πληθυσμούς με ίσες διασπορές. 

 

Πίνακας 4.5. Αποτελέσματα SPSS για Έλεγχο Ομοιογένειας  Bartlett  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,933 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 8730,355 

df 300 

Sig. ,000 

Από τον πίνακα 4.5, φαίνεται ότι ο βαθμός σφαιρικότητας Bartlett έχει τιμή 

8730,355 και 300 βαθμούς ελευθερίας, με p μικρότερο του 0,001.  

Επίσης όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα ο συντελεστής KMO είναι 

μεγαλύτερος του 0,5 και άρα τα δεδομένα μπορούν να αναλυθούν με την χρήση 

παραγοντικής ανάλυσης. Για την ακρίβεια ο συντελεστής KMO  έχει τιμή 0,933 

(κοντά στην μονάδα) που δείχνει ότι το δείγμα των μεταβλητών αποτελεί σωστή 

επιλογή για αυτήν την έρευνα. 
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4.2.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 
 

Για την ανάλυση αξιοπιστίας του δείγματος, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 

‘’Άλφα’’ του Cronbach, που όπως έχει αναφερθεί, δείχνει την συσχέτιση του 

συνόλου των μεταβλητών. Στην παρούσα έρευνα είχαν προταθεί 25 μεταβλητές-

προτάσεις (ενότητα 3, πίνακας 3.1) 

Πίνακας 4.6. Τιμές συντελεστή άλφα του Cronbach. 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε 

επιμορφωτικά 

προγράμματα 

επαγγελματικής 

κατάρτισης 

92,67 411,163 ,250 . ,978 

Εκπαίδευση και 

προετοιμασία αναφορικά 

με το πρόγραμμα 

διδασκαλίας 

92,56 411,499 ,278 . ,978 

Παρακολούθηση 

εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων STEM 

92,46 412,418 ,248 . ,978 

Διδασκαλία βασισμένη 

στην επίλυση 

προβλημάτων 

92,41 412,102 ,267 . ,978 

Εστιασμένη διδασκαλία 

στις ατομικές ικανότητες 

των εκάστοτε μαθητών 

92,70 408,173 ,347 . ,977 

Κατανόηση ικανοτήτων 

των μαθητών 

92,50 407,800 ,378 . ,977 

Αποσαφήνιση 

επιστημονικών εννοιών 

92,70 383,773 ,927 . ,973 
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Διασύνδεση 

επιστημονικών εννοιών 

92,76 384,969 ,914 . ,974 

Συνάφεια με την 

πραγματικότητα 

92,40 385,249 ,948 . ,973 

Ενσωμάτωση σύγχρονης 

τεχνολογίας στη μάθηση 

92,54 383,463 ,936 . ,973 

Αιτιολόγηση σκέψεων και 

απαντήσεων 

92,53 383,670 ,948 . ,973 

Δημιουργία μοντέλων και 

προτύπων για τους 

μαθητές 

92,83 384,166 ,909 . ,974 

Συνεργασία μαθητών για 

την επίλυση προβλημάτων 

92,40 386,499 ,951 . ,973 

Συνεργασία μαθητών για 

την διεκπεραίωση έρευνας 

92,53 385,722 ,947 . ,973 

Καταγραφή και συζήτηση 

απόψεων/απαντήσεων 

92,62 384,495 ,934 . ,973 

Ο σωστός σχεδιασμός και 

οργάνωση του μαθήματος 

92,38 387,374 ,950 . ,973 

Η αφοσίωση των 

εκπαιδευτικών χωρίς 

αποκλίσεις από το 

πρόγραμμα 

93,30 384,805 ,904 . ,974 

Το γνωστικό επίπεδο των 

μαθητών του 

προγράμματος 

93,18 386,032 ,907 . ,974 

Η ικανότητα των μαθητών 

στη λήψη αποφάσεων 

92,99 387,142 ,897 . ,974 

Η ικανότητα των 

εκπαιδευτικών στη λήψη 

αποφάσεων 

92,58 386,541 ,940 . ,973 
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Ύπαρξη οικονομικών 

πόρων για διεξαγωγή 

δραστηριοτήτων εκτός 

προγράμματος 

92,72 382,743 ,924 . ,973 

Ύπαρξη σύγχρονου 

τεχνολογικού εξοπλισμού 

92,38 385,800 ,939 . ,973 

Εργαστηριακοί χώροι 92,39 384,369 ,930 . ,973 

Έντυπο επιμορφωτικό 

υλικό 

92,92 380,871 ,918 . ,973 

Προγράμματα 

διασύνδεσης 

διαφορετικών τμημάτων 

93,13 380,177 ,930 . ,973 

 

Από τον πίνακα 4.6, φαίνεται πως όλες οι προτάσεις-μεταβλητές που 

χρησιμοποιήθηκαν έχουν συντελεστή Cronbach  μεγαλύτερο του 0.7, γεγονός που 

καταδεικνύει την αξιοπιστία τους.  

Συνεπώς βάση των άνωθεν αποτελεσμάτων, όλες οι προτάσεις που σχηματίστηκαν 

έχουν μεγάλη βαρύτητα και η αφαίρεση οποιουδήποτε από αυτούς θα επιφέρει 

αλλοίωση των  συμπερασμάτων. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Στο παρόν κεφάλαιο της εργασίας αναλύονται περιγραφικά τα αποτελέσματα που 

δόθηκαν στις προηγούμενες ενότητες και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε.  

 

5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΈΡΕΥΝΑΣ 
 

Από την βιβλιογραφική έρευνα που διεξήχθη προέκυψαν 25 προτάσεις αναφορικά 

με τους παράγοντες επιτυχίας των  προγραμμάτων STEM. Οι 25 αυτές προτάσεις 

ταξινομήθηκαν σε 4 επιμέρους ενότητες , την Υποστήριξη, την Διδασκαλία, την 

Αποτελεσματικότητα και τα Υλικά, και μελετήθηκαν ως επιμέρους ενότητες. Για την 

διεξαγωγή αντικειμενικών αποτελεσμάτων, δημιουργήθηκε και μοιράστηκε 

ηλεκτρονικά, ένα ερωτηματολόγιο βασισμένο στις τέσσερις προαναφερθείσες 

ενότητες. Το ερωτηματολόγιο αυτό μοιράστηκε σε εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παρουσίασε τα 

ακόλουθα αποτελέσματα.  

Από τους συνολικά διακόσιους σαράντα οκτώ εκπαιδευτικούς που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι γυναίκες με μέσο όρο 

ηλικίας τα 46 έτη, είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης εκπαίδευσης ΑΕΙ, απασχολούνται 

στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν εμπειρία  κατά μέσο όρο 16.7 έτη.  Ενώ 

από το σύνολο των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, για τα προγράμματα STEM, 

γνώριζαν οι εκατό πενήντα έξι (156) από αυτούς/ες. 

Αναφορικά με τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στο ερωτηματολόγιο και 

αφορούσαν τους παράγοντες επιτυχίας των προγραμμάτων STEM, η συντριπτική 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων που είχε πρότερη γνώση, θεωρεί σημαντικές και τις 

τέσσερις ενότητες που μελετήθηκαν. 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστεύει πως η  Υποστήριξη αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα επιτυχίας των προγραμμάτων STEM. Αναλυτικότερα, το ποσοστό που 

θεωρεί ως αρκετά ή απολύτως σημαντική την συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε 

επιμορφωτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ανέρχεται στο 65.4% του 

συνόλου. Το ποσοστό που θεωρεί αρκετά ή απολύτως σημαντική την εκπαίδευση 

και προετοιμασία αναφορικά με το πρόγραμμα διδασκαλίας, ανέρχεται στο 71.8% 

του συνόλου. Και το ποσοστό που θεωρεί αρκετά ή απολύτως σημαντική την 

παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM, ανέρχεται στο 75.7% του 

συνόλου. 
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Αντίστοιχα για την ενότητα της Διδασκαλία,  η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

στην έρευνα που γνωρίζουν την εκπαίδευση STEM, πιστεύουν πως αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα επιτυχίας  προγραμμάτων STEM. Αναλυτικότερα το 78,2% 

του συνόλου θεωρεί ως παράγοντα επιτυχίας την διδασκαλία που είναι βασισμένη 

στην επίλυση προβλημάτων, το 62,9% θεωρεί ως παράγοντα επιτυχίας την 

εστιασμένη διδασκαλία στις ατομικές ικανότητες των εκάστοτε μαθητών, το 73,1% 

θεωρεί ως παράγοντα επιτυχίας την κατανόηση των διαφορετικών ικανοτήτων των 

μαθητών, το 64,8% θεωρεί ως παράγοντα επιτυχίας την αποσαφήνιση 

επιστημονικών εννοιών, το 62,8% θεωρεί ως παράγοντα επιτυχίας την διασύνδεση 

επιστημονικών εννοιών, το 77% θεωρεί ως παράγοντα επιτυχίας την συνάφεια με 

την πραγματικότητα, το 67,3% θεωρεί ως παράγοντα επιτυχίας την ενσωμάτωση 

σύγχρονης τεχνολογίας στη μάθηση, το 74,4% θεωρεί ως παράγοντα επιτυχίας την 

αιτιολόγηση των σκέψεων και των απαντήσεων που δίνουν οι μαθητές, το 62,9% 

θεωρεί ως παράγοντα επιτυχίας την δημιουργία μοντέλων και προτύπων για τους 

μαθητές, το 76,9% θεωρεί ως παράγοντα επιτυχίας την συνεργασία των μαθητών 

για την επίλυση πιο σύνθετων προβλημάτων, το 73,1% θεωρεί ως παράγοντα 

επιτυχίας την συνεργασία των μαθητών για την διεκπεραίωση έρευνας και τέλος το 

67,3% θεωρεί ως παράγοντα επιτυχίας την καταγραφή και την συζήτηση γύρω από 

τις απόψεις και τις απαντήσεις των μαθητών.  

Τα αποτελέσματα για την ενότητα της Αποτελεσματικότητας, κυμάνθηκαν στα ίδια 

επίπεδα με αυτά των προηγούμενων ενοτήτων. Αναλυτικότερα το 75,7% θεωρεί ως 

παράγοντα επιτυχίας τον σωστό σχεδιασμό και την οργάνωση του μαθήματος, το 

41% θεωρεί ως παράγοντα επιτυχίας την αφοσίωση των εκπαιδευτικών χωρίς 

αποκλίσεις από το πρόγραμμα, το 47,4% θεωρεί ως παράγοντα επιτυχίας το 

γνωστικό επίπεδο των μαθητών που λαμβάνουν μέρος σε ένα πρόγραμμα STEM, το 

52,5% θεωρεί ως παράγοντα επιτυχίας την ικανότητα των μαθητών στη λήψη 

αποφάσεων, το 69,8%  θεωρεί ως παράγοντα επιτυχίας την ικανότητα των 

εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων, ενώ τέλος το 67,3% θεωρεί ως παράγοντα 

επιτυχίας την ύπαρξη οικονομικών πόρων για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων εκτός 

προγράμματος. 

Για την τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου, τα Υλικά,  τα αποτελέσματα ήταν 

πανομοιότυπα με αυτά των προηγούμενων ενοτήτων και η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών πιστεύουν πως όλες οι προτάσεις που αναπτύχθηκαν είναι 

σημαντικές για την επιτυχία των προγραμμάτων. Αναλυτικότερα το  67,3% θεωρεί 

ως παράγοντα επιτυχίας την ύπαρξη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, το  77% 

θεωρεί ως παράγοντα επιτυχίας την ύπαρξη εργαστηριακών  χώρων, το  77% 

θεωρεί ως παράγοντα επιτυχίας την ύπαρξη έντυπου επιμορφωτικού υλικού και 

τέλος το 75,6% θεωρεί ως σημαντικό παράγοντα επιτυχίας την ύπαρξη κατάλληλων  
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προγραμμάτων διασύνδεσης μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων ενός 

προγράμματος. 

 

 

5.2 ΣΥΝΟΨΗ ΈΡΕΥΝΑΣ 
 

Συνοψίζοντας την παρούσα εργασία και βάση πάντα των ευρημάτων της, 

συμπεραίνουμε πως ο γενικότερος κλάδος των διδακτικών ενοτήτων που 

εντάσσονται στα ευρύτερα πλαίσια STEM, αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα 

στην προσπάθεια για μελλοντική επιτυχία των μαθητών, και είναι αρχή για κάθε 

μορφή εξέλιξης και καινοτομίας στις σύγχρονες κοινωνίες.   

Επίσης τα εκάστοτε εκπαιδευτικά προγράμματα STEM και η επιτυχία τους βασίζεται 

σε ένα σύνολο πολλών παραγόντων. Αυτό σημαίνει πως δεν μπορεί να ευδοκίμηση 

καμία προσπάθεια επιτυχίας, αν πρώτα δεν φροντίσουν οι διοργανωτές της 

(πολιτικές αρχές, ιδρύματα, εκπαιδευτική κλπ.) να ικανοποιηθούν όλοι οι 

παράγοντες που την επηρεάζουν.    

Επίσης, βασική προϋπόθεση επιτυχίας φαίνεται ότι αποτελεί και η ίδια η αντίληψη 

που έχουν οι καθηγητές/εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν μέρος σε αυτά τα 

προγράμματα.   Χωρίς ολοκληρωμένη γνώση και αντίληψη, τα αποτελέσματα ενός 

προγράμματος μπορεί να είναι αντιστρόφως ανάλογα από αυτά που επιθυμούν.  

Μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία των προγραμμάτων STEM φαίνεται πως έχει η 

αντικειμενική ανάλυση των συμμετεχόντων μαθητών. Θα πρέπει κάθε πρόγραμμα 

που δημιουργείται να στήνεται βασισμένο στις δυνατότητες που έχουν οι εκάστοτε 

μαθητές που το παρακολουθούν, διαφορετικά η επιτυχία τους θα είναι αμφίβολη.   

Τέλος πολύ σημαντικό ρόλο για την επιτυχία εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM 

έχουν τα υλικά μέσα και οι πόροι που διαθέτουν οι οργανωτές τους. Σωστός και 

σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός και διασύνδεση των τμημάτων, αποτελούν 

βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας.    
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6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Από την έρευνα που διεξήχθη και πέρα τον αποτελεσμάτων/συμπερασμάτων που 

βγήκαν για τους παράγοντες επιτυχίας των προγραμμάτων STEM, σκόπιμο είναι να 

καταγραφούν και ορισμένοι προβληματισμοί αναφορικά με την ενότητα που 

μελετήθηκε και να γίνουν προτάσεις για περεταίρω έρευνα.  

 

6.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 

Οι προβληματισμοί διαχωρίζονται σε δυο επίπεδα, αυτούς που αφορούν την 

παρούσα έρευνα και προβληματισμούς που αφορούν το ευρύτερο πλαίσιο των 

ερευνών που έχουν γίνει έως τώρα.  

 

6.1.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ 
 

Αναφορικά με την παρούσα έρευνα οι βασικοί προβληματισμοί σχετίζονται κυρίως 

με το δείγμα του πληθυσμού που επιλέχθηκε να μελετηθεί, τον τρόπο 

δειγματοληψίας και το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε.  

Αρχικά ο αριθμός τον ερωτηθέντων θα έπρεπε να είναι αρκετά μεγαλύτερος ώστε 

να θεωρείται ικανοποιητικός για την διεξαγωγή συμπερασμάτων. Στην παρούσα 

έρευνα έλαβαν μέρος διακόσιοι σαράντα οκτώ (248) εκπαιδευτικοί και για τα 

προγράμματα STEM γνώριζαν οι εκατό πενήντα έξι (156) εξ’ αυτών.  

Ένα δεύτερος προβληματισμός σχετικά με το επιλεγμένο δείγμα, έχει να κάνει με 

την στόχευση του. Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα θα ήταν πιο συγκεκριμένα και 

ουσιαστικά αν η έρευνα είχε γίνει σε εκπαιδευτικούς μιας εκ των τριών 

εκπαιδευτικών βαθμίδων που επιλέχθηκαν. 

Προβληματισμοί πηγάζουν και από τον τρόπο δειγματοληψίας της παρούσας 

εργασίας καθώς χρησιμοποιήθηκε δείγμα ευχέρειας και όχι τυχαίο δείγμα. Αυτό 

έχει ως συνέπεια τα αποτελέσματα να χαρακτηρίζουν μόνο το επιλεγμένο δείγμα 

και δεν αποτελούν ασφαλές παράδειγμα για γενικευμένες διαπιστώσεις.   

Αυτοί και άλλοι αντίστοιχοι προβληματισμοί που σχετίζονται με το επιλεγμένο 

δείγμα και τον δειγματοληπτική διαδικασία, δίνουν τροφή για περαιτέρω προτάσεις 

και διερεύνηση του θέματος. 
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6.1.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

Ένας βασικός προβληματισμός γύρω από το ευρύτερο φάσμα των ερευνών που 

έχουν διεξαχθεί έως σήμερα, αφορά την στόχευση τους. Πιο συγκεκριμένα υπάρχει 

αρκετά ικανοποιητικός αριθμός μελετών για τις γενικές συνθήκες και παραμέτρους 

που θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερα προγράμματα, αλλά είναι αρκετά 

ελλειπής η μελέτη αυτών των παραμέτρων ως ανεξάρτητες ενότητες. Η έρευνα ενός 

μόνο παράγοντα ή η σύγκριση δύο εξ’ αυτών, θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα 

συμπεράσματα αναφορικά πάντα με την σημαντικότητα τους.  

 

 

6.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ 
 

Οι προτάσεις για μελλοντικές έρευνες πάνω στους παράγοντες που επηρεάζουν την 

επιτυχία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM, σχετίζονται και πηγάζουν από τα 

συμπεράσματα και τους προβληματισμούς που καταγράφτηκαν στην παρούσα 

έρευνα.  

Η έως τώρα υπάρχουσα βιβλιογραφία και τα συμπεράσματα της παρούσας 

εργασίας οδηγούν σε επόμενα στάδια ερευνών με μεγαλύτερη στόχευση σε 

συγκεκριμένους μόνο παράγοντες επιτυχίας των προγραμμάτων STEM ή επιλεγμένα 

δείγματα πληθυσμού, με στόχο την διεξαγωγή συγκρίσεων των αποτελεσμάτων 

τους και την καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν σε 

κάθε πρόγραμμα.  

Επίσης σημαντικό είναι να πραγματοποιηθεί έρευνα και να καταγραφούν 

αποτελέσματα, αναφορικά με τους παράγοντες που καθιστούν επιτυχημένο ένα 

πρόγραμμα STEM στα μάτια των συμμετεχόντων μαθητών. Στόχος είναι να 

συγκριθούν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα που έδωσαν οι έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί σε εκπαιδευτικούς και να αποκτήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη 

εικόνα των προγραμμάτων. 
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πλατφόρμας Google Docs, ερωτηματολόγιο το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω της 

ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης :    

https://docs.google.com/forms/d/1OrzDP3D_GbrK1lN-

ky1RxPbvjskKiiazJnPKJOcV_1o/prefill 

 

Στην συνέχεια δίνεται σε μορφή εικόνων, το σύνολο του ερωτηματολογίου. 

 

 

Εικόνα Παραρτήματος 1.  Εισαγωγικό Σημείωμα Ερωτηματολογίου.  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1OrzDP3D_GbrK1lN-ky1RxPbvjskKiiazJnPKJOcV_1o/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1OrzDP3D_GbrK1lN-ky1RxPbvjskKiiazJnPKJOcV_1o/prefill
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Εικόνα Παραρτήματος 2 Ενότητα Γενικών Ερωτήσεων . 

 

 

 

Εικόνα Παραρτήματος 3. Συνέχεια Ενότητας Γενικών Ερωτήσεων. 
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Εικόνα Παραρτήματος 4. Συνέχεια Ενότητας Γενικών Ερωτήσεων. 

 

 

Εικόνα Παραρτήματος 5. Συνέχεια Ενότητας Γενικών Ερωτήσεων. 
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Εικόνα Παραρτήματος 6.  Δεύτερη ενότητα ερωτήσεων. Κριτήρια Υποστήριξης. 

 

Εικόνα Παραρτήματος 7.  Δεύτερη ενότητα ερωτήσεων. Κριτήρια Διδασκαλία, 
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Εικόνα Παραρτήματος 8.  Δεύτερη ενότητα ερωτήσεων. Κριτήρια Διδασκαλία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παράγοντες επιτυχίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM – Στεργιανή Παντούλη 
 

78 
 

Εικόνα Παραρτήματος 9.  Δεύτερη ενότητα ερωτήσεων. Κριτήρια Αποτελεσματικότητας. 
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Εικόνα Παραρτήματος 10.  Δεύτερη ενότητα ερωτήσεων. Κριτήρια Υλικών. 

 


