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Hankekumppanuus

G.A. STEM -hanke
Esittely
G.A. STEM - Enhancing STEM skills
through arts and mini-games on Turun
yliopiston koordinoima hanke, johon
osallistuu kahdeksan partneria neljästä eri
Euroopan maasta (Belgia, Viro, Suomi,
Italia). Hanke on Euroopan komission
rahoittama ja kuuluu Erasmus+ -ohjelman
toimintalinjaan
KA2
–
strategiset
kumppanuudet perus-opetuksessa. G.A.
STEM pyrkii parantamaan yläkouluikäisten
nuorten motivaatiota tieteen opiskeluun
käyttämällä ”taideteoksia” työkaluina, jotka
edistävät oppilaiden luovuutta ja lisäävät
tietoisuutta
tieteellisten
oppiaineiden
soveltamisesta jokapäiväisessä elämässä.

“ART and Mini-Games” -kurssi
G.A. STEM –hankkeen toinen tuotos on ART
and Mini-Games -kurssi. ART and MiniGames -kurssi on opettajille suunnattu
verkkokurssi, joka on räätälöity nuorten
oppilaiden tarpeita ja oppimisprosessia
silmällä pitäen.
ART and Mini-Games -kurssi rakentuu 4
moduulista (kesto n. 30 tuntia), jotka on
suunniteltu IO1 -tutkimusraportin pohjalta ja

määritelty käsittelemään teemoja, kuten:
kuinka parantaa STEM-taitoja taiteiden
avulla; kuinka integroida STEM-aineita ja
taideaineita opetussuunnitelmassa; kuinka
työskennellä pelimekaniikan kanssa; kuinka
rakentaa peliskenaario; kuinka toteuttaa
matemaattista ja luonnontieteellistä tietoa
pelien suunnittelussa ja kehittämisessä;
kuinka käyttää pelejä 13-16-vuotiaiden
opiskelijoiden kanssa; kuinka hyödyntää
käytännössä
projektin
työkaluja
ja
-menetelmiä.

Kansainväliset partnerit ovat:


University of Turku (Finland)



Sint-Lievenscollege Ghent (Belgium)



Tallinn University (Estonia)



Tamsalu Gymnasium (Estonia)



Rieskalähde Junior High School (Finland)



Istituto Comprensivo Maria Montessori
(Italy)



EU-Track (Italy)



Pixel (Italy)

Verkkokurssin sisältö koostuu multimedialuennoista, ohjeista, peliskenaarioista ja
luentomuistiinpanoista. Kaikki materiaali on
saatavilla englanniksi.
ART and Mini-Games -kurssi on saatavilla
rekisteröityneille osallistujille osoitteessa:
https://gastem.pixel-online.org/art-and-minigames-course.php.
Oheisesta
linkistä
pääsee ohjevideoon, joka opastaa miten ART
and Mini-Games -kurssille päästään ja miten
verkko-oppimisalustaa käytetään.
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the European Commission. This publication
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responsible for any use which may be made of the
information contained therein. Submission
Number: 2018-1-FI01-KA201-047215
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Tulevat toimet G.A.STEM-projektissa
TEHTÄVÄ 3:




Opettajien koulutus: opettajat hyötyvät pilottikoulutuspolusta,
joka on jäsennelty oppimisalustalle käytettävissä oleviksi
moduuleiksi. He testaavat metodologiaa ja pedagogisia työkaluja
opiskelijoidensa kanssa.
Oppimisprojektin kehittäminen oppilaiden kanssa: oppilaat
kehittävät oman pelinsä yhdistämällä STEM-sisältöjä ja taidetta.

Hankekokoukset
Kolmas hankekokous pidettiin 6.-7. marraskuuta 2019 SintLievenscollegessa, Gentissä (Belgia). Kolmannen kokouksen aikana
eurooppalaiset projektikumppanit saivat päätökseen toisen
hanketuotoksen, ART- and Mini-Games -kurssin. Lisäksi eurooppalaiset
projektikumppanit alkoivat keskustella kolmannen tuotettavan
hanketuotoksen organisoinnista, joka on kurssin pilotointi 60
osallistuvalle opettajalle neljässä kumppanimaassa.
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