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STEM-oskuste täiustamine 
kunsti ja minimängude kaudu

G.A. STEM projekti rahastab Euroopa komisjon Erasmus+ programmi  Soome riikliku büroo kaudu eesmärgiga 
parandada motivatsiooni loodus- ja täppisteaduste õppimiseks kunsti abil, toetades õpilaste loovuse arengut ja  
suuremat teadlikkust nende ainete rakendamisest igapäevaelus.



G.A. STEM projekti raames loodi partnerite koostöös õpetajatele ja õpilasele 
suunatud koolituskursus eesmärgiga testida G.A. STEM metoodikat ja 
vahendeid, et muuta matemaatika ja loodusainete õppimine huvitavamaks ja 
loominguliseks, muutes võimalik raske olukord kergemaks, dünaamilisemaks, 
paindlikumaks, üllatuslikumaks, külgetõmbavamaks ja intrigeerivamaks, et 
soodustada õpilaste uudishimu. G.A. STEM esmane tegevus muudab 
paremaks õpilaste (13-16aastased) arusaamise matemaatikast ja 
loodusteadusest kunstiloomingu kasutamise ja minimängude keskkonna 
loomise abil.

ursus “KUNST ja minimängud” koosneb kahest peamisest osast:

Esimene osa: koolitus esmase faasiga seotud õpetajatele. See on 
jaotatud neljaks mooduliks (kestus 30 tundi) kavandatud uuringu raporti 
tulemuste põhjal:

1. STEM-oskuste arendamine, kasutades KUNSTE;

2. KUNSTIDE ja mängu ühendamine STEMiga;

3. töö mängu mehhaanika ja stsenaariumidega;

4. esmane faas: kuidas rakendada projekti tööriistu ja metoodikat.

Teine osa: koolituse läbinud õpetajad testivad G.A. STEM metoodikat oma 
õpilastega, kes teevad projektitöö oma minimängu kontseptsiooni 
loomisega, kombineerides STEM-aineid ja kunsti, järgides G.A. STEM 
metoodikat.

Edastatakse G.A. STEM Learning Environment kaudu, kus on 
multimediatunnid, juhtnöörid, mängude stsenaariumid ja loengute 
konspektid.  Kõik materjalid on saadaval inglise keeles. Koolituse lõpus 
saavad õpetajad osalemistõendi.

• inglise keele oskus (vähemalt B1-B2) 

• vähemalt üks aasta põhikohaga tööd koolis 

Registreerimiseks ja edasiseks informatsioonks pöörduge 
G.A.STEM.project@gmail.com. 
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