
  

 

  

Ζ Δ3STEM, Διιεληθή 

Δθπαηδεπηηθή Έλσζε S.T.E.M. 

εθδίδεη ην Δλεκεξσηηθό Γειηίν 

STEMLetters δύν θνξέο ην 

ρξόλν. Σα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ 

πνπ επηζπκνύλ λα θαηαζέζνπλ 

ζύληνκν άξζξν πξνο 

δεκνζίεπζε κπνξνύλ λα 

απνζηέιινπλ ην θείκελό ηνπο 

ζην email ηεο Έλσζεο κε ηελ 

επηζήκαλζε: «γηα ην 

Δλεκεξσηηθό Γειηίν» θαη απηό 

ζα ιακβάλεηαη ππόςε γηα 

δεκνζίεπζε ζην επόκελν 

ηεύρνο κεηά από αμηνιόγεζε. 
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ηελ αξρή ηνπ λένπ ρξόλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηηο 03/01/2021 εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 12:00 

ε Έλσζε αλέδεημε ην λέν Γ.. κεηά από 

εθινγέο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο 19/12/2020. 

Λόγσ ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ εμαηηίαο ηνπ

COVID-19 νη εθινγέο γηα ηε δεύηεξε ζεηεία 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ειεθηξνληθό ηξόπν 

θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ άξζξνπ 11, κεηά από κπζηηθή 

ςεθνθνξία ηνπ 7-κεινύο Γ. θαη ζύκθσλα κε 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

11 (απνθαζίζηεθε νκόθσλα θαη ρσξίο θακία 

έλζηαζε). 

Ζ ζύζηαζε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

είλαη σο αθνινύζσο: 

 Πξνέδξνο: ΦΤΥΑΡΖ ΑΡΑΝΣΟ 

 Αληηπξόεδξνο: ΠΑΛΗΟΚΑ ΗΧΑΝΝΖ 

 Γξακκαηέαο: ΗΑΣΡΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

 Αλ. Γξακκαηέαο: ΚΑΡΡΑ ΓΛΤΚΔΡΗΑ 

 Σακίαο: ΞΔΝΑΚΖ ΑΠΟΣΟΛΟ 

 Αλ. Σακίαο: ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

 Μέινο: ΚΑΛΟΒΡΔΚΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

Παξόληεο ήηαλ νη: Φπράξεο αξάληνο, 

Παιηόθαο Ησάλλεο, Ηαηξνύ Παξαζθεπή, 

Ξελάθεο Απόζηνινο, Θενδώξνπ Παξαζθεπή, 

Γιπθεξία Καξξά θαη Καινβξέθηεο 

Κσλζηαληίλνο. 

Σν λέν Γ.. απνθάζηζε κηα ζεηξά από 

δξάζεηο γηα ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα. Ζ 

πξώηε αθνξά ηελ έθδνζε ηνπ παξόληνο 

Eλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ (NewsLetter) ππό ηελ 

επζύλε ησλ Παιηόθα Ησάλλε, Καξξά 

Γιπθεξίαο θαη Ηαηξνύ Παξαζθεπήο. Αξρηθά ην 

Δλεκεξσηηθό Γειηίν ζα εθδίδεηαη εμακεληαία 

αξρήο γελνκέλεο ηνλ κήλα Ηαλνπάξην ηνπ 

2021, ελώ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ε 

ζπρλόηεηα απηή ελδέρεηαη λα απμεζεί θαηά ηα 

επόκελα έηε. Δπίζεο, έγηλε κηα αξρηθή 

ζπδήηεζε πάλσ ζην ελδερόκελν 

δηνξγάλσζεο ελόο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ 

ηύπνπ Hackathon από ηελ Έλσζε κέζα ζην 

επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα. Λεπηνκέξεηεο ζα 

αλαθνηλσζνύλ ελ θαηξώ ζηνλ ηζηόηνπν ηεο 

έλσζεο. 
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Με απόιπηε επηηπρία ζηέθζεθε ε 

Ζκεξίδα ηεο Έλσζεο πνπ 

δηνξγαλώζεθε ζην ηέινο ηνπ 

έηνπο 2020. Παξόιν πνπ ε 

Ζκεξίδα έιαβε κέξνο 

δηαδηθηπαθά, ην πιήζνο  ησλ 

ζπλέδξσλ πνπ ηελ 

παξαθνινύζεζε μεπέξαζε ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ δηνξγαλσηώλ. 

 

Γηα λα κεηαθνξηώζεηε ην πιηθό 

θαη ηηο παξνπζηάζεηο ησλ 

εηζεγεηώλ ηεο εκεξίδαο πνπ 

αλαξηήζεθαλ ζην ηζηόηνπν ηεο 

Έλσζεο, παηήζηε  Δδώ 

Ο ηόκνο κε ηα πξαθηηθά ηεο 

Ζκεξίδαο είλαη δηαζέζηκνο ζηνλ 

ηζηόηνπό καο θαη κπνξείηε λα ηνλ 

θαηεβάζεηε Δδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H Έλσζε Δ
3
STEM δηνξγάλσζε ην άββαην 5 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2020 Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα κε 

ηίηιν:  

«Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ STEM: ΟΡΗΕΟΤΔ 

ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ» 

Σελ Ζκεξίδα πξνιόγηζαλ ε θπξία νθία 

Εαραξάθε Τθππνπξγόο Παηδείαο (θαη 

Δθπαηδεπηηθόο Φηιόινγνο) θαη νη θύξηνη Γηνλύζηνο 

Α. Κπξηαθόπνπινο, Πξόεδξνο ηνπ Δζληθνύ 

Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο & Απηνδηνίθεζεο 

θαη ν Ησάλλεο Αλησλίνπ, Πξόεδξνο ηνπ Γ ηνπ 

Ηλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. 

Δπίζεκνη πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο ήηαλ ν 

Καζεγεηήο Mehmet Fatih Tasar ηνπ Σκήκαηνο 

Μαζεκαηηθώλ θαη Δθπαίδεπζεο ηεο Δπηζηήκεο 

από ην Gazi University (Σνπξθία), θαη ν 

Καζεγεηήο Mathieu Kessler, Αληηπξύηαλεο γηα 

ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηώλ θαη Δπηθνηλσληώλ 

από ην Σερλνινγηθό Παλεπηζηήκην ηεο Cartagena 

(Ηζπαλία). 

ην εηζαγσγηθό ηνπ ζεκείσκα ν πξόεδξνο ηεο 

Έλσζεο θνο Φπράξεο ηόληζε πσο «Παξά ην 

γεγνλόο όηη ε εκεξίδα απηή δηνξγαλώλεηαη 

δηαδηθηπαθά όπσο επηβάινπλ νη ζπλζήθεο, ν 

ελζνπζηαζκόο θαη ε ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπκε 

από ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα αιιά θαη από ηελ 

εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο είλαη 

αμηνζεκείσηε». 

 

Σν θνηλό παξαθνινύζεζε κε πξνζνρή θαη ρσξίο 

ηερληθά πξνβιήκαηα ηηο δεθαηξείο (13) νκηιίεο ηεο 

Ζκεξίδαο, ελώ ζην ηέινο αθνινύζεζε ζπδήηεζε 

ηξνγγπιήο Σξάπεδαο κε όινπο ηνπο νκηιεηέο 

γύξσ από κηα πνηθίιε ζεκαηνινγία ζρεηηθή κε ην 

παξόλ αιιά θαη ην κέιινλ ηεο εθπαηδεπζεο 

S.T.E.M. ζηελ Διιάδα θαη δηεζλώο. 

Ζ θεηηλή Ζκεξίδα ηεο Διιεληθήο Δθπαηδεπηηθήο 

Έλσζεο S.T.E.M. (Δ
3
STEM) ζπδήηεζε ην 

επηζηεκνινγηθό πεξηερόκελν ηεο εθπαίδεπζεο 

STEM θαη έδσζε ηνλ παικό κέζα από ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα πνπ απνδεηθλύεη αθόκε 

κία θνξά όηη είλαη θαη παξακέλεη αλήζπρε θαη 

δεκηνπξγηθή, ηδηαίηεξα θάησ από ηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο θνηλσληθήο απνζηαζηνπνίεζεο πνπ 

βηώλνπκε όινη καο θέηνο ιόγσ ηεο παλδεκίαο 

ηνπ COVID-19. 

Σν ηειηθό κήλπκα πνπ έζηεηιε ε Ζκεξίδα ζηα 

κέιε ηεο Έλσζεο αιιά θαη ζηελ θνηλόηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζε παλειιαδηθό επίπεδν είλαη όηη 

απνηειεί επηηαθηηθή πιένλ αλάγθε λα 

ζπλδπαζηνύλ ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ε 

καζεκαηηθή ζθέςε, νη ηερληθέο ηνπ κεραληθνύ θαη 

ε ιεγόκελε Τπνινγηζηηθή Παηδαγσγηθή 

(Computational Pedagogy), νη νπνίεο κπνξνύλ 

λα νδεγήζνπλ ζε λέεο ηδέεο θαη ζε θαιύηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνινγηζηηθώλ 

πόξσλ. Απηό ην ηειηθό ζπκπέξαζκα κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο ην απόζηαγκα ηεο θηινζνθίαο ηνπ 

S.T.E.Μ.   

2 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vfrDtg8LPCRreVU1x0-J6fBE1Obo9Cp7
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vfrDtg8LPCRreVU1x0-J6fBE1Obo9Cp7
http://e3stem.edu.gr/wordpress/?p=649


  

 

 

  

Από θέηνο ε Έλσζε Δ
3
STEM ζα δηνξγαλώλεη 

ηαθηηθά ζεκηλάξηα πξνο ηα κέιε ηεο κε ζθνπό ηελ 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη ηελ παξνρή 

αιιεινβνήζεηαο. 

Σα ζεκηλάξηα απηά ζα δηνξγαλώλνληαη -αξρηθώο- 

κόλν δηαδηθηπαθά, ελώ ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ 

ζα κειεηεζεί ε πεξίπησζε δηνξγάλσζεο θαη δηά 

δώζεο ζεκηλαξίσλ κε ηε δπλαηόηεηα εμ’ 

απνζηάζεσο παξαθνινύζεζεο. 

Πέξα από ηελ δσληαλή αλακεηάδνζε ηνπ 

εθάζηνηε ζεκηλαξίνπ κέζσ ηνπ θαλαιηνύ ηεο 

έλσζεο ζην YouTube, νη ελδηαθεξόκελνη ζα 

κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ ηα παιαηόηεξα 

ζεκηλάξηα κέζα από ηηο ζπιινγέο βίληεν πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνύλ ζην θαλάιη καο. 

ΠΡΟΔΥΧ 

Νέα ζεκηλάξηα 
γηα ηα Μέιε ηεο 
Έλσζεο 

Σν έηνο 2021 καο ππνδέρεηαη 

κε κηα ζεηξά ζεκηλαξίσλ πνπ 

ζθνπό έρνπλ ηελ έκπξαθηε 

αιιεινβνήζεηα κεηαμύ ησλ 

κειώλ ηεο Έλσζεο ε νπνία 

εθθξάδεηαη κε παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη 

εθπαίδεπζεο γύξσ από ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ ηελ θνηλόηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

αζρνινύληαη κε ηελ εθπαίδεπζε 

S.T.E.M. 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 

κπνξείηε λα ιακβάλεηαη κέζσ 

ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Έλσζεο 

ζηε δηεπζπλζε Γξάζεηο. 

 

 

 

 

 

Σα κέιε ηεο έλσζεο ζα 

ελεκεξώλνληαη έγθαηξα κε 

ζρεηηθό email γηα ηνλ αθξηβή 

ρξόλν δηεμαγσγήο ησλ 

ζεκηλαξηώλ θαη ηνλ ηξόπν 

παξαθνινύζεζεο ηνπο. 

 

ηόρνο καο είλαη ν δηακνηξαζκόο ηεο γλώζεο 

πξνο όια ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, 

αλεμάξηεηα από ην εάλ είλαη ή όρη κέιε ηεο 

Έλσζεο. Ζ δηαθνξά είλαη όηη ζηα κέιε καο ζα 

είλαη δπλαηή ε παξνρή ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο 

παξαθνινύζεζεο από ηνπο δηνξγαλσηέο. 

ηα πιαίζηα ησλ ζεληκαξίσλ, όπνην κέινο ηεο 

Έλσζεο επηζπκεί λα παξνπζηάζεη έλα ζέκα πνπ 

ελδηαθέξεη ηελ εθπαίδεπζε S.T.E.M. κπνξεί λα 

ζηείιεη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ ζεκηλαξίνπ 

ζην email ηεο Έλσζεο. Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

ζεκηλαξίνπ θαη ηελ αλαθνίλσζε ζην site καο 

απαηηείηαη λα δώζεηε: 1) έλαλ πεξηγξαθηθό ηίηιν 

πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηε ζεκαηνινγία ηνπ 

ζεληκαξίνπ, 2) πεξηγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ζα 

παξνπζηαζηεί. 

Θα αθνινπζήζεη κηα 2
ε
 δίσξε παξνπζίαζε ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 

2021 ζηηο 17:30 κε ηίηιν: «Δηζαγσγή ζην Tinkercad θαη ηελ 

ηξηζδηάζηαηε ζρεδίαζε αληηθεηκέλσλ, ηε δεκηνπξγία θώδηθα 

δεκηνπξγίαο 3Γ ζρεκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία θπθισκάησλ». 

Σν πεξηερόκελν ηνπ δεύηεξνπ ζεκηλαξίνπ πεξηιακβάλεη: 

 Δγγξαθή ζηελ ΑUTODESK & δσξεάλ ρξήζε Tinkercad 

 Παξνπζίαζε πεξηβάιινληνο εξγαζίαο Tinkercad 

 Γεκηνπξγία βαζηθώλ ζρεκάησλ ζηηο παξαθάησ ελόηεηεοο  

ηνπ Tinkercad: 

o 3D Design 

o Circuits 

o Codeblocks 

Ειζαγωγικά Σεμινάρια Σχεδίαζης CAD 

Ζ 1
ε
 δίσξε παξνπζίαζε από ηελ θα Νηθόι Βξπζνύιε 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 5 Φεβξνπαξίνπ 2021 ζηηο 

17:30 θαη ζα έρεη ηίηιν: «Δηζαγσγή ζην ΑUTOCAD» θαη 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά από εηζαγσγηθά ζέκαηα όπσο: 

 Γηαδηθαζία εγγξαθήο ζηελ Autodesk θαη ιήςε 

εθπαηδεπηηθσλ αδεηώλ 

 Παξνπζίαζε ρώξνπ εξγαζίαο (workspace) 

AUTOCAD 

 Βαζηθέο ξπζκίζεηο 

 Απιέο εληνιέο 2D ζρεδίαζεο 
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O Οξγαληζκόο Αλνηρηώλ Σερλνινγηώλ (ΔΔΛΛΑΚ), ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο (πξώελ ΑΣΔΗ 

Αζελώλ θαη ΑΣΔΗ Πεηξαηά), ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ην ΣΔΗ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ην ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ, ε Δ.Π.Τ, ε Διιεληθή Έλσζε γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, ε Διιεληθή Δθπαηδεπηηθή Δλσζε STEM θαη κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλόηεηαο θαη δηνξγάλσζαλ ηνλ 1ν Παλειιήλην Γηαγσληζκό Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο & 

Physical Computing Αλνηρηώλ Σερλνινγηώλ. 

Σν πεξηνδηθό «Hellenic Journal of STEM Education» (ζπλη. HJSTEM) είλαη έλα Γηεζλέο 

επηζηεκνληθό πεξηνδηθό ην νπνίν ζηνρεύεη λα απμήζεη ηηο γλώζεηο θαη απμήζεη ηελ θαηαλόεζε ησλ 

ηξόπσλ πνπ ε επηζηεκνινγία ηνπ S.T.E.M. κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ εθπαίδεπζε, κέζσ ηεο 

δεκνζίεπζεο πςειήο πνηόηεηαο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ. Σν πεξηνδηθό δέρεηαη εξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ ζεσξία θαη ξπάμε ηεο εθπαίδεπζεο S.T.E.M. Γηα πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο επηζθεπζείηε ηε δηεύζπλζε: http://www.hellenicstem.com/index.php/journal 

Μηα ζεκαληηθή δηάθξηζε γηα ηε ρώξα καο απνηειεί ε απόθηεζε ηνπ ρξπζνύ κεηαιιίνπ ζηε Γηεζλή 

Οιπκπηάδα Ρνκπνηηθήο (IROC2020) πνπ δηνξγαλώζεθε ζηε Νόηηα Κνξέα. Αλάκεζα ζε 520 

δηεζλείο ζπκκεηνρέο ε Διιεληθή νκάδα ξνκπνηηθήο Plaisiobots θαηέθηεζε ηελ πξώηε ζέζε 

ιακβάλνληαο ην πξώην ειιεληθό ρξπζό κεηάιιην ζηελ θαηεγνξία creative IRO2020. Ζ λίθε ηεο 

Διιεληθήο νκάδαο Plaisiobots απνηειεί θίλεηξν γηα ζπλέρεηα θαη γηα ηε δξάζε ηεο IN.TE.SO 

(https://inteso.org) ε νπνία πιαηζηώλεηαη αθηινθεξδώο από ηελ νκάδα SERI (STEM, Engineering, 

Robotics, Informatics: seri.cs.uth.gr) ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, θαη ηελ Δ
3
STEM. 

 

 

ηελ ηειεπηαία ζειίδα  ηνπ 

STEMLetters κπνξείηε λα 

βξείηε κηα ζπιινγή από 

ελδηαθέξνληα άξζξα πνπ 

ηξάβεμαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

θνηλνύ  βάζεη ησλ 

αλαιύζεσλ επηζθεςηκόηεηαο 

ηεο ηζηνζειίδαο καο ζην 

ακέζσο πξνεγνύκελν 

ρξνληθό δηάζηεκα. 
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