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Opis:  
U startu je bilo planirano da se ove dvije edukacije održavaju odvojeno no radi uvođenja mjere obavezne 14-dnevne  
izolacije za strance u Njemačkoj bez COVID propusnica, nemali broj sudionika je od tečajeva odustao. Izvođač se 
prilagodio i spojio ta dva tečaja u jedan te smo imale priliku dobiti od ova dva tečaja najbolje. 
Ovaj tečaj imao je za cilj osvijestiti potrebu za multidisciplinarnim aktivnostima učenja i za stjecanjem vještina 21. 
stoljeća uvođenjem djece u STEAM obrazovanje. 
Naučili smo kako djecu uključiti u korisne i poticajne aktivnosti u kojima se znanost, tehnologija, inženjerstvo i 
matematika (osnovne komponente STEM obrazovanja) povezuju s umjetnošću . 
Na praktičnim primjerima upoznali smo što je zapravo STEAM i kako se razlikuje od STEAM-a. Istraživali smo i 
surađivali u STEAM stilu kako bi razvili i "tvrde" i "meke" vještine na raskrižju između STEM predmeta, umjetnosti i 
dizajna. Razvili smo vlastite strategije i aktivnosti za uključivanje STEAM učenja u svoj rad. 
Naučile smo da su „makerspaces“ mjesta na kojem djeca mogu eksperimentirati, a kombinacija su znanstvenih 
laboratorija, „drvodjelnica“, računalnih učionica i umjetničkih soba. Omogućuju djeci kreativne načine dizajniranja, 
eksperimentiranja, izgradnje i izuma dok sudjeluju u STEAM aktivnostima. Makerspaces izvrstan su način za djecu da 
eksperimentiraju s programom i istovremeno razviju vještine iz stvarnog svijeta.  
Naučili smo kako stvoriti jeftin makerspace u vrtiću . 
Imale smo priliku posjetiti futuristički muzej FUTURIUM. 
Kako nam je bilo te sve alate koje možete koristiti u svojem radu potražite na linku: 
 
https://padlet.com/InaHorvat/akv679svypby6rf9 

 

 
Osim nas na tečaju su sudjelovali kolege iz  Litve, Latvije i Španjolske. Bilo je dovoljno vremena za istraživanje grada.. 
Osnažili smo se u STEAM kompetencijama, komunikaciji na engleskom jeziku i timskom radu . 
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