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Νέες Ομάδες Εργασίας 

Σύντομα Άρθρα 
για Δημοσίευση  

Η Ε3STEM, Ελληνική 

Εκπαιδευτική Ένωση S.T.E.M. 

εκδίδει το Ενημερωτικό Δελτίο 

STEMLetters δύο φορές το 

χρόνο. Τα μέλη του συλλόγου 

που επιθυμούν να καταθέσουν 

σύντομο άρθρο προς 

δημοσίευση μπορούν να 

αποστέλλουν το κείμενό τους 

στο email της Ένωσης με την 

επισήμανση: «για το 

Ενημερωτικό Δελτίο» και αυτό 

θα λαμβάνεται υπόψη για 

δημοσίευση στο επόμενο 

τεύχος μετά από αξιολόγηση. 

 

ΕΚΔΟΣΗ 

Ε3STEΜ, Ελληνική 

Εκπαιδευτική Ένωση S.T.E.M.  

Editors:  

Παλιόκας Ιωάννης 

Καρρά Γλυκερία 

Ιατρού Παρασκευή 

Email: eeestem@gmail.com 

 

Ο τρόπος οργάνωσης και εκτέλεσης των 

δράσεων της E3STEM έχει αλλάξει προς ένα πιο 

ευέλικτο σχήμα, το οποίο βασίζεται πλέον στη 

λειτουργία Ομάδων Εργασίας (ΟΕ). Από τον 

περασμένο Ιούλιο μπήκαν τα θεμέλια για την 

οργάνωση των ‘ανήσυχων’ μελών της Ένωσης 

σε ΟΕ, καθεμιά με το δικό της επιστημονικό 

προσανατολισμό. Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη 

στιγμή λειτουργούν οι παρακάτω ΟΕ: 

ΟΕ1: Επιστημολογία STEM, STEM 

competencies, Evaluation of STEM Education, 

Teachers perspectives for STEM (Συντονιστές: 

Σαράντος Ψυχάρης & Θεοδώρου Παρασκευή) 

ΟΕ2: Εργαστήρια STEM, Αποθετήριο  σεναρίων 

STEM (Συντονιστές: Ξενάκης Απόστολος & 

Παρασκευή Ιατρού) 

ΟΕ3: STEM-Physical Computing, Εκπαιδευτική 

Ρομποτική και Internet of Things (Συντονιστές: 

Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος & Ξενάκης 

Απόστολος). 

ΟΕ4: Εφαρμογές Μικτής πραγματικότητας  και 

Σοβαρά παιχνίδια στις Επιστήμες και τη 

Μηχανική 
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Σε αυτό το Τεύχος 

Νέες Ομάδες Εργασίας σ.1 

Η Ημερίδα μας στις 11/12/2021 σ.2 

Συμμετοχή της E3STEM σε Ευρωπαϊκά 

Ερευνητικά Προγράμματα  σ.3 

Οπισθόφυλλο σ.4 

 

Trends & New Software P.4 

Μηχανική (Συντονιστής:  Ιωάννης Παλιόκας). 

ΟΕ5: STEM στην Πρωτοβάθμια και Προσχολική 

Αγωγή (Συντονιστές: Καλοβρέκτης 

Κωνσταντίνος, Πατρινόπουλος Μάνθος & 

Παρασκευή Φώτη) 

ΟΕ6:  Εκδόσεις – Διαχείριση του επιστημονικού 

περιοδικού Hellenic Journal of STEM Education 

– HJSTEM (Συντονιστής: Ξενάκης Απόστολος) 

ΟΕ7: STEM και Μαθησιακές δυσκολίες 

(Συντονίστρα: Παρασκευή Θεοδώρου) 

ΟΕ8: STEM και Τέχνη (Συντονιστής: 

Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος) 

ΟΕ 9: Ομάδα STEM και Τεχνητή Νοημοσύνη 

στην Εκπαίδευση (Συντονιστής: Ξενάκης 

Απόστολος & Αντώνης Καράμπελας). 

ΟΕ10. STEΜ - Γεωλογικές Επιστήμες, δείκτες 

βιωσιμότητες και Αειφόρος ανάπτυξη 

(Συντονιστές:  Ευελπίδου Νίκη, Παρασκευή 

Θεοδώρου, Δάφνη Ποντικού & Κυριακή Μακρή). 

Περισσότερα για τη θεματολογία της κάθε ΟΕ 

μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της 

Ένωσης (http://e3stem.edu.gr). Τα μέλη 

παρακαλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον για τη 

συμμετοχή τους στις ΟΕ αποστέλλοντας email 

στον Συντονιστή της κάθε ομάδας. 

 

Ι ο ύ λ ι ο ς - Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  
2 0 2 1  

1 

mailto:eeestem@gmail.com
http://e3stem.edu.gr/


  

 

  
Η Ετήσια Ημερίδα 

της Ένωσης το 

Σάββατο 11 

Δεκεμβρίου 2021 

 

Για μία ακόμη χρονιά 

διοργανώθηκε η ετήσια Ημερίδα 

της Ένωσης στο τέλος του 2021. 

Η Ημερίδα έλαβε μέρος 

διαδικτυακά λόγω COVID-19, 

αλλά αυτό δεν πτόησε τους 

συνέδρους και το κοινό που 

παρακολούθησε μέχρι το τέλος 

τους εισηγητές και τη στρογγυλή 

τράπεζα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H Ένωση Ε3STEM διοργάνωσε το Σάββατο 11 

Δεκεμβρίου του 2021 Επιστημονική Ημερίδα με 

τίτλο: «Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ STEM».  

Την Ημερίδα προλόγισαν ο κ. 

Αυγενάκης  Υφυπουργός Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, ο κ. Γεώργιος Κόσυβας, 

Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ο κ. 

Σαράντος Ψυχάρης, Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και 

Πρόεδρος της Ε3STEM και ο κ. Ιωάννης 

Παλιόκας, Αντιπρόεδρος της Ε3STEΜ. 

Στο Πρόγραμμα Προφορικών Παρουσιάσεων 

συμμετείχαν 22 ομάδες ομιλητών οι οποίες 

ανέπτυξαν τις απόψεις τους και παρουσίασαν την 

επιστημονική τους δουλειά μετά την εναρκτήρια 

ομιλία του Καθ. Σ. Ψυχάρη, ο οποίος αναζήτησε 

τα όρια της διεπιστημονικότητας του STEM με την 

παρουσίασή του: «Η ολοκληρωμένη 

διεπιστημονική προσέγγιση του STEM: Υπάρχει 

δυναμικό αλλαγής ή βρήκαμε την silverbullet;» 

Στο σώμα των ομιλητών βρέθηκαν μεταξύ άλλων 

ο Καθ. Mathieu Kessler, Αντιπρύτανης για τις 

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών από 

το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Cartagena της 

Ισπανίας, ο οποίος παρουσίασε το Ευρωπαϊκό 

έργο INDIe4All, στην κοινοπραξία του οποίου 

συμμετέχει και η Ένωση E3STEM. Πιο 

συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν καινοτόμα 

εργαλεία όπως το INDIeEditor και το INDIeOpen. 

 

Πρόκειται για καινοτόμα εργαλεία για τους 

εκπαιδευτικούς που θέλουν να δημιουργήσουν 

εύκολα πλούσιες διαδραστικές διαδικτυακές 

ενότητες (INDIeEditor). Το INDIeOpen από την 

άλλη, είναι ένα ανοιχτό αποθετήριο εκπαιδευτικών 

πόρων για δημοσίευση, επαναχρησιμοποίηση και 

κοινή χρήση αυτών μέσω Διαδικτύου. Στη 

συνέχεια, η κα. Παρασκευή Θεοδώρου μας 

παρουσίασε τις δυνατότητες αυτών των εργαλείων 

για τη δημιουργία προσβάσιμου ψηφιακού υλικού 

για άτομα με προβλήματα όρασης. 

Οι καθηγητές του ΑΠΘ Αντώνιος Μουρατίδης και 

Νίκος Λαμπρινός μας παρουσίασαν το έργο 

ESERO (European Space Education Resource 

Office) το οποίο αποτελεί ένα συνεργατικό έργο 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Διαστήματος (ESA) και των κρατών-μελών του το 

οποίο υποστηρίζει η Ενωσή μας. 

Μια άλλη ομάδα που προκάλεσε  το ενδιαφέρον 

του κοινού ήταν η ερευνητική και εκπαιδευτική 

ομάδα SeRi (seri.cs.uth.gr). Οι κκ. Απόστολος 

Ξενάκης και  Γεώργιος Σταμούλης μας 

παρουσίασαν τον χαρακτήρα της ομάδας (της 

οποίας το όνομα προκύπτει από τις λέξεις: STEM, 

Engineering, Robotics, Informatics) και το έργο 

της στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση 

Στρογγυλής Τράπεζας: «Προ(σ)κλήσεις εν-

σωμάτωσης του SΤΕΜ στην Α/βάθμια, στην 

Β/βάθμια και στην Γ/βάθμια Εκπαίδευση. 

Το μήνυμα της φετινής Ημερίδας είναι ότι το STEM 

αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και ότι 

υπάρχει το επιστημονικό υπόβαθρο αλλά και το 

ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να αξιοποιήσει 

νέα εργαλεία και μεθοδολογίες προς την 

κατεύθυνση μιας πραγματικά διε-επιστημονικής 

θεώρησης του STEM. 

 

 

 

Η ετήσια Ημερίδα της 

Ένωσης E3STEM 
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Συμμετοχή της E3STEM σε Ερευνητικά 

Προγράμματα (φωτο από INDIe4All) 

Φαίνεται πως η επιμονή ορισμένων μελών 

της Ένωσης άρχισε να αποφέρει καρπούς! Η 

συμμετοχή της E3STEM στο ευρωπαϊκό 

ερευνητικό γίγνεσθαι είναι πλέον γεγονός. Η 

Ένωση διατηρεί το προφίλ της στο Funding 

& tender opportunities της European 

Commission και συμμετέχει πλέον 

συστηματικά στις ερευνητικές προσπάθειες 

που γίνονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

εκπροσωπώντας τη φιλοσοφία του STEM 

και τους εκπαιδευτικούς διαφόρων βαθμίδων 

σε ερευνητικές ομάδες. 

Όπως εξάλλου είχε αναφερθεί ρητά στη 

Γενική Συνέλευση της 31ης Οκτωβρίου του 

2020 (και αντίστοιχα εντάχθηκε και στο 

ανανεωμένο καταστατικό της Ενωσης), 

όποιο μέλος της Ένωσης προτείνει την 

κατάθεση πρότασης στην οποία φορέας 

υλοποίησης είναι η Ένωση E3STEM (μόνη 

της, ή ώς μέλος κάποιας σύμπραξης ή 

κοινοπραξίας), τότε ευλόγως το άτομο αυτό 

έχει προτεραιότητα να αναλάβει την 

επιστημονική ευθύνη του Εργου -εφόσον 

αυτό εγκριθεί. 

Ένα από αυτά είναι το INDIe4All 

(http://indie.upct.es), το οποίο αποτελεί 

ουσιαστικά μια συνέχεια του επιτυχημένου 

έργου INDIe που ολοκληρώθηκε το 2021.  

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Όποιο μέλος της Ένωσης το 

επιθυμεί, μπορεί να παρέχει 

σεμινάριο με θέμα της 

επιλογής του (μετά από τη 

σχετική έγκριση του Δ.Σ.).  

Τα σεμινάρια αυτά έχουν 

σκοπό την έμπρακτη 

αλληλοβοήθεια μεταξύ των 

μελών της Ένωσης η οποία 

εκφράζεται με παροχή 

συμβουλευτικής και 

εκπαίδευσης γύρω από 

θέματα που αφορούν την 

κοινότητα των εκπαιδευτικών 

που ασχολούνται με την 

εκπαίδευση S.T.E.M. 

Όποιος και όποια 

ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει 

μια περίληψη του θέματος και 

ένα απόσπασμα του υλικού 

προς παρουσίαση στο email 

eeestem@gmail.com.. 

Περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να λαμβάνεται μέσω 

της ιστοσελίδας της Ένωσης στη 

διευθυνση Δράσεις. 

 

 

 

 

 

Τα μέλη της ένωσης θα 

ενημερώνονται έγκαιρα με 

σχετικό email για τον ακριβή 

χρόνο διεξαγωγής των 

σεμιναριών και τον τρόπο 

παρακολούθησης τους. 

 

Τα INDIe/ INDIe4All είναι δύο έργα Erasmus+ 

στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, που 

εμπίπτουν στην κατηγορία των στρατηγικών 

συνεργασιών που υποστηρίζουν την 

καινοτομία. 

Το INDIe4All ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 

2020 και έχει διάρκεια τριών ετών. Υπό τον 

συντονισμό του Πολυτεχνείου της 

Καρθαγένης στην Ισπανία (Universidad 

Politécnica de Cartagena), η κοινοπραξία του 

INDIe4All στοχεύει στην ενίσχυση της χρήσης 

του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου 

για την εκπαίδευση τόσο σε σχολεία 

Α/βάθμιας όσο και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο -μέσω των 

παραδοτέων του- παρέχει τα κατάλληληα 

εργαλεία που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς 

της πράξης να γίνουν συγγραφείς πλούσιων 

ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων 

(Enriched Learning Objects). Στη συνέχεια, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να τα δημοσιεύουν σε 

περιφερειακά αποθετήρια εκπαιδευτικού 

υλικού τα οποία το ερευνητικό έργο έχει 

δημιουργήσει για να μπορούν όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να τα 

χρησιμοποιούν στις δικές τους διδακτικές 

δραστηριότητες. 

3 

 

3 

http://indie.upct.es/
mailto:eeestem@gmail.com
http://e3stem.edu.gr/wordpress/?page_id=23


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ενδιαφέρουν: 
 

• Hellenic Journal of STEM Education 

Το περιοδικό Hellenic Journal of STEM Education (HJSTEM) είναι ένα διεθνές 

επιστημονικό περιοδικό που υποστηρίζεται από την Ένωση E3STEM και στοχεύει 

στην αύξηση της γνώσης και στην ενίσχυση της κατανόησης των τρόπων με τους 

οποίους η επιστημολογία STEM μπορεί να βελτιώσει την εκπαίδευση μέσω της 

δημοσίευσης υψηλής ποιότητας ερευνητικές εργασίες με σύστημα κριτών. Η 

συντακτική ομάδα καλωσορίζει ερευνητικές εργασίες σχετικά με την παιδαγωγική 

STEM, οι οποίες συνδυάζουν θεωρία και πράξη. Περισσότερες πληροφορίες στον 

ιστότοπο του περιοδικού:https://www.hellenicstem.com/index.php/journal 

• Περιοδικό Εκπαίδευση & Επιστήμες  

Το διαδικτυακό περιοδικό ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ θεραπεύει ερευνητικές 

περιοχές που άπτονται στις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και την επιστήμη, 

στην εκπαιδευτική τεχνολογία και στις εφαρμογές της, όπως επίσης και στο STEM. 

Εκδίδεται από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του περιοδικού: http://eduscience-

journal.sci.uth.gr/ 

• Διαδικτυακή Εκπαίδευση Coaching Circles του FemSTEM 

Τον Οκτώβριο και Νοέμβριο 2021, μέλη του ΔΣ της E3STEM, συμμετείχαν στη 

διαδικτυακή εκπαίδευση Coaching Circles στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου 

FemSTEM (https://femstem.eu/) το οποίο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συμμετοχή εταίρων από 5 χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Λουξεμβούργο. Το Έργο FemSTEM Coaching 

στοχεύει στη γεφύρωση του φυλετικού χάσματος αναφορικά με τις διαπροσωπικές 

δεξιότητες στον τομέα του STEM, παρέχοντας στις γυναίκες εργαλεία και τεχνικές 

για να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση και τα προσόντα τους μέσω ενός 

συνδυασμού ηλεκτρονικής και δια ζώσης εκπαίδευσης και καθοδήγησης, σύμφωνα 

με το πλαίσιο RRP (Recruitment- Πρόσληψη, Retention-Διατήρηση, Progression- 

Προαγωγή). 

 

 

 

Οπισθόφυλλο  

Στην τελευταία σελίδα  του 

STEMLetters μπορείτε να 

βρείτε μια συλλογή από 

ενδιαφέροντα άρθρα που 

τράβηξαν το ενδιαφέρον του 

κοινού. 
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