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STEM - Δεξιότητες
• Ο όρος STEM είναι ένα αρκτικόλεξο για τα αντικείμενα των

Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και
των Μαθηματικών (Science – Technology – Engineering –
Mathematics). Πρωτοεισήχθη τη δεκαετία του 90 από το National
Science Foundation (NSF)
• Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι ορισμοί της εκπαίδευσης
STEM δεν πρέπει πλέον να επικεντρώνονται στην ανάλυση
των συνιστωσών αντικειμένων ή σε «μια απλή συνάθροιση
εννοιών, μεθόδων μάθησης και επεξεργασίας της νέας γνώσης»
αλλά ως μια συγχώνευση των επιμέρους κλάδων ώστε να
διαρρηγνύονται τα όρια τους και από την ένωση τους να
προκύπτει η μεταβίβαση και παραγωγή γνώσης ως νέος κλάδος
της εκπαίδευσης (Moon, Rundell, 2012).
• Τα σύγχρονα προβλήματα είναι αρκετά σύνθετα και
πολυδιάστατα για να αντιμετωπισθούν απο μια μόνο επιστήμη
(Morrison & Bartlett, 2009).

Σημαντικότητα των STEM δεξιοτήτων
• Στον

•

•
•
•
•
•

21ο αιώνα, οι επιστημονικές και τεχνολογικές
καινοτομίες έχουν γίνει όλο και πιο σημαντικές καθώς
αντιμετωπίζουμε τα οφέλη αλλά και τις προκλήσεις τόσο
της παγκοσμιοποίησης, όσο και της γνώσης.
Για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις νέες προκλήσεις και
στην άκρως επιστημονική - τεχνολογική κοινωνία, οι
μαθητές και του Λυκείου/φοιτητές πρέπει να
αναπτύξουν μεταξύ των άλλων δεξιότητες και
γνώσεις STEM διεπιστημονικής φύσης. Έτσι τα άτομα
γίνονται κατά την Morrison (2006):
Ικανοί λύτες προβλημάτων-Problem–solvers
Καινοτόμοι–Innovators
Αυτοδύναμοι-Self–reliant
Λογικοί στοχαστές-Logical thinkers
Τεχνολογικά εγγράμματοι – Technologically literate

Σημαντικότητα των STEM δεξιοτήτων
• Οι

δεξιότητες STEM ανήκουν στην ομάδα τεχνικών
δεξιοτήτων. Είναι ένας συνδυασμός της δυνατότητας να
παραχθεί η επιστημονική γνώση, που υποστηρίζεται από τις
μαθηματικές δεξιότητες, προκειμένου να σχεδιαστούν και
να χτιστούν (μηχανική) τεχνολογικά και επιστημονικά
προϊόντα ή υπηρεσίες.
• Αν και οι δεξιότητες STEM επικαλύπτονται με τις βασικές και
γνωστικές δεξιότητες, αξίζουν χωριστή επεξεργασία σε ένα
προσανατολισμένο πλαίσιο πολιτικής προκειμένου να
στοχεφθούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις της εκπαίδευσης
και της αγοράς εργασίας.
• Η εφαρμογή των δεξιοτήτων και της γνώσης STEM για το
σχεδιασμό και την οικοδόμηση λύσεων σε σύγχρονα
προβλήματα θα επιτευχθεί μέσω της διεπιστημονικότητας
και υπερεπιστημονικότητας.

Μεθοδολογία
• Σκοπός - στόχοι : της παρούσας έρευνας ήταν

να
διερευνηθεί η αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών του
4ου ΓΕ.Λ. Ηρακλείου Κρήτης, αναφορικά με δεξιότητες STEM
και δεξιότητες ζωής και η σύνδεσή τους με μελλοντικά
ακολουθούμενες
σπουδές σε επιστημονικούς κλάδους
STEM. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν: οι δεξιότητες στα
Μαθηματικά, στην Επιστήμη, στη Μηχανική – Τεχνολογία και
σε δεξιότητες ζωής.
• Ακόμη, διερευνήθηκε η επίδραση που ασκεί το φύλο στις
απαντήσεις πάνω στα ερευνητικά ερωτήματα. Διερευνήθηκε
επιπλέον η επιθυμία συνέχισης σπουδών σε επιστημονικούς
κλάδους STEM μετά την αποφοίτησή τους από το Λύκειο.

Μεθοδολογία
• Δείγμα:

Το δείγμα αποτέλεσαν 116 μαθητές/-τριες οι οποίοι
φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2016-2017 στο 4ο ΓΕ.Λ. Ηρακλείου.
Τα 65 ήταν αγόρια (56,0%) και τα 51 κορίτσια (44,0%).
• Ερευνητικό εργαλείο: Friday Institute for Educational Innovation
των (Alana Unfried, Malinda Faber, Eric Wiebe, 2012), με τις
ανάλογες προσαρμογές στα δεδομένα της ελληνικής σχολικής
πραγματικότητας. Ερωτήσεις κλειστού τύπου που διακρίνονταν
σε 4 κλίμακες πέντε σημείων, τύπου Likert.
• Ανάλυση δεδομένων: μέτρα περιγραφικής στατιστικής, t tests
για ανεξάρτητα δείγματα, συσχετίσεις και απλή γραμμική
παλινδρόμηση. Οι αναλύσεις έγιναν με το λογισμικό SPSS ν.21 και
υιοθετήθηκε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p=0,05.
• Περιορισμoί: το μικρό μέγεθος δείγματος, η απουσία
περισσότερων
κοινωνικοδημογραφικών
μεταβλητών
των
υποκειμένων της έρευνας για τη γενίκευση των αποτελεσμάτων.

Αποτελέσματα

Δεξιότητες
Μαθηματικά
Επιστήμη
Μηχανική
Τεχνολογία
Ζωής
STEM

-

Μ.Ο.

Τ.Α.

3,00
3,36

,39
,64

3,1

,68

3,77
2,24

,52
,31

Αποτελέσματα
Επιλογή σπουδών
Φυσική
Περιβάλλον
Ιατρική - Κτηνιατρική
Μαθηματικά
Πληροφορική
Χημεία
Ενέργεια
Μηχανική
STEM ΣΠΟΥΔΕΣ

Μ.Ο.

Τ.Α.

2,27
2,10
1,97
2,39
2,30
2,44
1,96
2,02
2,15

1,09
,98
1,03
1,14
1,12
1,14
,94
1,11
,61

Αποτελέσματα
Πίνακας 3. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις Δεξιοτήτων και σπουδών STEM
Έλεγχος στατιστικής
σημαντικότητας

Φύλο

Δεξιότητες
Σπουδές
STEM

Αγόρια

Κορίτσια

Μ.Ο. T.A. M.O.

T.A.

t

p

Μαθηματικά

3,04

,38

2,95

,39

1,200

n.d

Επιστήμη

3,43

,64

3,27

,62

1,370

n.d.

Μηχανική - Τεχνολογία

3,38

,64

2,92

,63

3,849

,000

Ζωής

3,66

,55

3,92

,43

-2,634

,010

STEM

2,31

,32

2,15

,26

2,732

,007

STEM ΣΠΟΥΔΕΣ

2,40

,57

1,84

,52

5,296

,000

P<,05 n.d.= δεν ανιχνεύτηκε στατιστικά σημαντική διαφορά

Αποτελέσματα
Πίνακας 4
Δείκτες συνάφειας (Pearson) μεταξύ των υποκλιμάκων και κλιμάκων

Υποκλίμακες - Κλίμακες
1
1.Μαθηματικά
2.Επιστήμη

,343**

3.Μηχανική - Τεχνολογία
4.Δεξιότητες Ζωής

2
,343**

3

,300** ,796** ,545**

,228* ,300**

5.Δεξιότητες STEM

,518** ,842** ,796** ,281**

6.Σπουδές STEM

,233* ,506** ,545**

** P< 0.01 l * P< 0.05

5
6
,518** ,233*

,433** ,228* ,842** ,506**
,433**

,

4

,281**
,589**
,589**

Αποτελέσματα

Πίνακας 5. Πρόβλεψη μελλοντικών σπουδών STEM
Variable
Model 1 B
Beta
95% CI
Constant
58,494
(69,7357, 100,6490
stemspoudes 1,405
,589
(-33,64904, 19,80763
p<,05

Συμπεράσματα
• Οι

αντιλήψεις αυτοαποτελεσματικότητας είναι ένα
δυναμικό σύστημα υποκειμενικών πεποιθήσεων
με πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο
καθορίζεται από το πεδίο δραστηριοτήτων στο οποίο
αναφέρεται κάθε φορά.
• Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι μαθητές του
δείγματος θεωρούν ότι έχουν ένα έλλειμμα STEM
δεξιοτήτων, σε αντίθεση με τις δεξιότητες ζωής όπου
δηλώνουν
ότι
έχουν
μεγαλύτερη
αυτοαποτελεσματικότητα αναφορικά με αυτές.

Συμπεράσματα
 Ενθαρρυντικό είναι το εύρημα ότι οι μαθητές του

δείγματος θεωρούν ότι κατέχουν δεξιότητες ζωής,
εντελώς απαραίτητες για τις απαιτήσεις του 21ου
αιώνα.
 Αναφορικά με την διαφοροποίηση λόγω φύλου, τα
κορίτσια
δηλώνουν
μεγαλύτερη
αυτοαποτελεσματικότητα.

Συμπεράσματα
 Υπάρχει μέτρια ως ισχυρή σύνδεση των Σπουδών STEM

και των δεξιοτήτων STEM, όμως το παλινδρομικό
μοντέλο έχει χαμηλό βαθμό προσαρμογής με τα
δεδομένα της μελέτης.
 Η κατοχή δεξιoτήτων STEM δεν φαίνεται να συνδέεται
γραμμικά με μελλοντικές σπουδές σε σχετικούς
επιστημονικούς κλάδους.

Αντί επιλόγου
 Χρειάζεται να φωτισθεί περαιτέρω ο μηχανισμός /οι

μέσω
του
οποίου/ων
λειτουργεί
η
αυτοαποτελεσματικότητα υπέρ του ενδιαφέροντος για
τους τομείς STEM και τη μελλοντική επιλογή καριέρας
σχετική με τομείς STEM.
 Οι ερευνητές και οι φορείς χάραξης εκπαιδευτικής
πολιτικής πρέπει να εστιάσουν στις STEM δεξιότητες,
στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών των μαθητών
και φοιτητών, με παράλληλη ανάπτυξη σε εκείνους
δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Σας ευχαριστώ
πολύ για την
προσοχή σας!

