
Τι είναι η

"πειραματική δραστηριότητα";

Τι είναι η

"επιστημονική μέθοδος";

Θέλουμε να γίνουμε...

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες στοχευμένες και θεματοποιημένες 
πειραματικές δραστηριότητες, τις οποίες πραγματοποιούν οι ίδιοι οι μαθητές  
χρησιμοποιώντας απλά υλικά καθημερινής χρήσης.

Οι πειραματικές δραστηριότητες  έχουν σχεδιαστεί και προσαρμοστεί με τρόπο ώστε:

1. Να εκτελούνται από τους ίδιους τους μαθητές με απόλυτα ασφαλή τρόπο, εύκολα 
και απλά. 

 2. Να χρησιμοποιούνται υλικά καθημερινής χρήσης παράγοντας εντυπωσιακά 
αποτελέσματα.

3. Να προκαλούν τους μαθητές να προτείνουν εναλλακτικές μεθόδους εκτέλεσης.

Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα;

Η εκπαίδευση STEM [Science, Technology, Engineering and 
Mathematics] είναι μία πρωτοποριακή προσέγγιση στην εκπαίδευση
των μαθητών.
 
Ο μαθητής με βιωματικό τρόπο ανακαλύπτει τη γνώση μέσα από τη
δημιουργική συμμετοχή του σε δραστηριότητες που "ενοποιούν"
τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανολογία και
 τα Μαθηματικά.

Τι είναι η εκπαίδευση STEM; 

 

Καλέστε μας σήμερα ώστε να συζητήσουμε από κοντά την 
προσαρμογή του Προγράμματος στις ανάγκες και το χώρο σας 

• Αποκτούν και αφομοιώνουν ευκολότερα και βαθύτερα τη γνώση 

• Αποκτούν αυτοπεποίθηση στη γνώση

• Αποκτούν ισχυρό και ουσιαστικό προβάδισμα στο σχολείο

 • Αναπτύσσουν πλήθος ικανοτήτων και δεξιοτήτων

 • Αποκτούν ενεργό ρόλο μέσα στην ομάδα 
 

Ποια είναι τα οφέλη για τους μαθητές;

Δίνουμε στους μαθητές τη δυνατότητα:

• να προσεγγίσουν τα "δύσκολα" 
θέματα των Επιστημών με έναν 
ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο

• να διερευνήσουν  τις ιδιότητες και τις 
εναλλακτικές χρήσεις απλών υλικών
καθημερινής χρήσης

• να συνθέσουν πειραματικές διατάξεις 
και κατασκευές 

• να προτείνουν ιδέες,
   να ανταλλάξουν γνώσεις,
   να επιχειρηματολογήσουν,
   να συν-εργαστούν!!!

Μια μαθησιακή ευκαιρία !!!

Το πρόγραμμα “Μικροί Παν-επιστήμονες” είναι ένα καινοτόμο 
πρόγραμμα πειραματικών δραστηριοτήτων, το οποίο ακολουθεί 
την προσέγγιση της εκπαίδευσης STEM.

Απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού που 
θέλουν να βιώσουν και να κατακτήσουν τα μυστικά  του Φυσικού
Κόσμου, με έναν απλό και διασκεδαστικό τρόπο

Τι είναι οι "Μικροί Παν-επιστήμονες";

Χιώτης Κωνσταντίνος, Φυσικός B.Sc.,M.Sc. 

info.mikroipanepistimones@gmail.com

693 6677533

 https://www.mikroipanepistimones.gr/

Ιδανικό για:
• Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Φορείς
• Συλλόγους Γονέων  Δημ. Σχολείων
• Πνευματικά Κέντρα Δήμων
• Κατασκηνώσεις
• Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις/πάρτυ 


