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Erasmus+ Programme, with the aim to improve motivation in scientific study through the use of “Art-works” 
supporting student creativity development and more awareness of their applications in everyday life.



G.A.STEM kumppanuushankkeessa on luotu opettajille ja 13-16 -vuotiaille 
oppilaille suunnattu verkkokurssi, ART and MINI-GAMES, jonka tavoitteena on 
innostaa ikäryhmän oppilaita matematiikan ja tiedeaineiden opiskeluun. Ideana 
on tuoda oppimiseen luovuutta, mielenkiintoa ja joustavuutta, hyödyntäen 
hankkeessa kehitettyä metodologiaa ja työkaluja, joiden käyttöön kurssi ohjaa. 
Hankkeen pilottivaiheessa oppilaiden matematiikan ja tieteen ymmärrys 
kehittyy taidetta ja tiedettä yhdistävän pelisuunnitteluprojektin kautta.

ART and Mini-Games -kurssi koostuu kahdesta osasta:

Osa I: Opettajien koulutus, joka toimii johdantona hankkeen metodologi-
aan ja työkaluihin. Osa I (kesto n. 30 tuntia) koostuu neljästä moduulista, 
jotka pohjautuvat

G.A.STEM hankkeessa luotuun tutkimukselliseen viitekehykseen:

1. STEM-taitojen edistäminen taiteiden avulla;

2. Taiteen ja pelien yhdistäminen STEM-opetukseen;

3. Työskentely pelimekaniikan ja peliskenaarioiden kanssa;

4. Pilottivaihe: miten hyödyntää hankkeen työkaluja ja metodologiaa.

Osa II: Kurssille osallistuneet opettajat testaavat G.A. STEM metodologiaa 
oppilaidensa kanssa. Oppilaat toteuttavat opettajan ohjauksessa pelisuun-
nitteluprojektin, jossa yhdistetään tiedettä ja taidetta G.A.STEM metodolo-
gian mukaisesti.

Kurssi toteutetaan Moodle-pohjaisessa G.A.STEM oppimisympäristössä, 
koostuen multimedialuennoista, toimintaohjeista, peliskenaarioista ja 
luentomuistiinpanoista. Kaikki materiaali on saatavilla englanninkielisenä. 
Kurssin lopuksi kaikki osallistuneet opettajat saavat itselleen osallistumis-
todistuksen.

• Englannin kielitaito (taso B1-B2) 

• Vähintään vuoden voimassa ollut päätoiminen työsuhde koulussa

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: G.A.STEM.project@gmail.com. 
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