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G.A. STEM Euroopa projekt
Sissejuhatus
Euroopa projekt G.A. STEM - STEM-oskuste
täiustamine kunsti ja mini-mängude kaudu
koordinaatoriks on Turu Ülikool ja kaasatud
on kaheksa rahvusvahelist partnerit neljast
erinevast Euroopa riigist (Belgia, Eesti,
Soome ja Itaalia). Projekti rahastas Euroopa
Komisjon programmi Erasmus+ KA2 –
Strateegiline koostöö hariduses raames.
G.A. STEM püüd on parandada motivatsiooni
loodusainete õppimisel läbi kunstiloomingu
kui vahendi kasutamise, et päästa valla
õpilaste loomingulisus ja suurendada
teadlikkust
loodusainete
igapäevastest
rakendustest.

Väljundid
ja
soovitused
kunstiloomingu ja mini-mängude
kasutamiseks STEM-hariduses
Kolmas tulem G.A. STEM projekti käigus on
raport
Väljundid ja soovitused
kunstiloomingu
ja
mini-mängude
kasutamiseks STEM-hariduses.

See kirjeldab kõiki läbiviidud tegevusi ja
pilootfaasi vältel saavtatud tulemeid:
koolitus
õpetajatele
e-platvormil
(kättesaadav
järgmisel
lingil:
https://gastem.pixel-online.org/art-and-minigames-course.php)
ja
õppeprojektid
õpilastelt (mõned videod, mis loodi
õppeprojektide teostamise käigus, on
saadaval järgmisel lingil:https://gastem.pixelnline.org/outputs-andrecommendations.php).
Raport analüüsib saavutatud tulemusi ja
võrdleb eeldatavaid ja saavutatud tulemusi,
võttes
arvesse
kõiki
lõpuleviidud
piloteerimise tegevusi.
See kirjeldab
detailselt õpilaste poolt saavutatud tulemusi
teadmiste, oskuste ja arendatud pädevuste
põhjal. Lisaks sellele kirjeldab raport
kaasatud koolides rakendatud parimaid
praktikaid, elluviidud õppeprojekte ja
soovituste kogu, mis rõhutab tugevusi ja
nõrkusi seoses edaspidise elluviimisega.
Raport on saadaval inglise keeles ja kõikide
partnerite keeltes: https://gastem.pixelonline.org/outputs-andrecommendations.php

Rahvusvahelised partnerid on:


Turu Ülikool (Soome)



Sint-Lievenscollege Ghent (Belgia)



Tallinna Ülikool (Eesti)



Tamsalu Gümnasium (Eesti)



Rieskalähde Junior High School (Soome)



Istituto Comprensivo Maria Montessori
(Itaalia)



EU-Track (Itaalia)



Pixel (Itaalia)

Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande
koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu
kinnitamist. Väljaandes esitatud sisu peegeldab
vaid autorite seisukohti. Euroopa Komisjon ei
vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.
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Eelseisvad tegevused G.A.STEM projekti käigus
Kõik G.A.STEM projekti tulemusi esitletakse viimasel levitusüritusel
“STEM-haridus kunstiloomingu ja mini-mängude kaudu”, mis
organiseeritakse 10. rahvusvahelise konverentsi “Uued vaatenurgad
loodusteaduste õpetamisel” raames.
(https://conference.pixel-online.net/NPSE/).
Edasine informatsioon G.A.STEM levitusürituse kohta on saadaval siin:
https://gastem.pixel-online.org/events.php.
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