ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΣΗ ΠΔΕ ΑΣΣΙΚΗ:
«ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ STEM: ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΖΟΝΣΑ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΜΟ ΠΟΤ ΑΛΛΑΖΕΙ»
Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δε υτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Αττικισ διοργανϊνει διαδικτυακι επιμορφωτικι εκδιλωςθ, με κζμα: «Εκπαίδευςθ ST EM:
προετοιμάηοντασ τουσ νζουσ για ζναν κόςμο που αλλάηε ι» , θ οποία κα
πραγματοποιθκεί τθν
Σρίτθ 21 Ιουνίου 2022 και ϊρεσ 18:00 -21:00
Απευκφνεται ςε ςτελζχθ εκπαίδευςθσ και εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ. Η εκπαίδευςθ STEM είναι μια διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ που εφαρμόηει
πρακτικζσ διερεφνθςθσ ςτα μακιματα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, τθσ Σεχνολογίασ, τθσ Μθχανικισ
και των Μακθματικϊν, ενιςχφοντασ τθν κριτικι ςκζψθ των μακθτϊν και μακθτριϊν. Η μία
επιςτιμθ ςυμπλθρϊνει και υποςτθρίηει τθν άλλθ και όλεσ μαηί ενςωματϊνονται ςε ζνα ςυνεκτικό
μακθςιακό παράδειγμα, που βαςίηεται ςε εφαρμογζσ του πραγματικοφ κόςμου και τθν επίλυςθ
αυκεντικϊν προβλθμάτων, ςυμβάλλοντασ ςε μια ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ. Η επιμορφωτικι
μασ ςυνάντθςθ αποςκοπεί ςτθν ενθμζρωςθ ςχετικά με τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων STEM, ςτον διάλογο τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και τθν
προετοιμαςία των νζων για ζναν διαρκϊσ μεταβαλλόμενο κόςμο.
το πλαίςιο αυτό, δθμιουργιςαμε θλε κτρονικι φόρμα εγγραφισ κα ι υποβο λισ
ερωτθμάτων , ςτθν οποία μπορείτε α) να πραγματοποιιςετε τθν εγγραφι ςασ μζχρι τθν Σρίτθ
21-6-2022 και ϊρα 18:00 και β) να υποβάλετε ςχετικά ερωτιματα προσ τουσ ειςθγθτζσ και τισ
ειςθγιτριεσ μζχρι το άββατο 18-6-2022 και ϊρα 20:00, επιλζγοντασ τον παρακάτω ςφνδεςμο:
https://forms.gle/ZRptZ9vi6apx8ngN7

Σα ερωτιματα κα απαντθκοφν από τουσ προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ και τισ προςκεκλθμζνεσ
ομιλιτριεσ.
Οι εγγεγραμμζνοι εκπαιδευτικοί και τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν βε βα ίω ςθ
παρακολοφκθςθσ 1 κα πρζπει να επιβεβαιϊςουν τθν παρουςία τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ
εκδιλωςθσ ςτθ φόρμα επιβεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ:
https://forms.gle/jukageLGTYMmjqUm7

χρθςιμοποιϊντασ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τθσ εγγραφισ τουσ. Η φόρμα αυτι κα
ενεργοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ενθμερωτικισ ςυνάντθςθσ.
Η εκδιλωςθ κα προβάλλεται απευκείασ, ςε ηωντανι μετάδοςθ (live-streaming) από το
YouTube. Για να τθν παρακολουκιςετε δεν ζχετε παρά να επιλζξετε το κανάλι τθσ ΠΔΕ Αττικισ
ςτο YouTube :
https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ ΑΣΣΙΚΗ
Η ςυμμετοχι είναι προαιρετικι.
υνθμμζνα : Σο πρόγραμμα, οι περιλιψεισ των ειςθγιςεων και θ αφίςα.
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Σας ενημερώνοσμε όηι η βεβαίωζη δεν αποζηέλλεηαι ζηο email ηοσ ενδιαθερομένοσ, αλλά ανακτάται από ηην ειδική
εθαρμογή ζηη ζελίδα ηης ΠΔΕ Αηηικής ζηον ζύνδεζμο: https://pdeattikis.gr/vevaioseis/index.php και θα είναι
διαθέζιμη λίγες ημέρες μεηά ηην εκδήλωζη.

Εκπαίδ ευςθ ST EM: προετοιμάηοντασ τουσ
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Γεϊργιοσ Κόςυβασ
Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ
Αττικισ.
Ευκφμιοσ ταμοφλθσ
φμβουλοσ Α’, Ι.Ε.Π. Προϊςτάμενοσ του
Σμιματοσ Αϋ Εκπαιδευτικισ Καινοτομίασ και
Ενταξιακισ Εκπαίδευςθσ.
αράντοσ Ψυχάρθσ
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και Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ. Πρόεδροσ
τθσ Ελλθνικισ Εκπαιδευτικισ Ζνωςθσ
S.T.E.M. (Ε3STEM).
Ακανάςιοσ Δρίγκασ
Επ. Τπεφκυνοσ Net Media Lab Mind-Brain
R&D. Διευκυντισ Ερευνϊν ςτο Ινςτιτοφτο
Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν του
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ».
Κωνςταντίνοσ Καλοβρζκτθσ
Διδάςκων Σμιματοσ Πλθροφορικισ με
Εφαρμογζσ ςτθ Βιοϊατρικι του Πανεπιςτθμίου
Θεςςαλίασ. υντονιςτισ τθσ Επιςτθμονικισ
Επιτροπισ STEAM του ΕΛ/ΛΑΚ.
ταυροφλα Παντελοποφλου
φμβουλοσ Α’ Πλθροφορικισ ςτο Ινςτιτοφτο
Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ.
Νικολζττα Παντζλα
Τπεφκυνθ Διαχείριςθσ Προγραμμάτων
CARDET.
Παραςκευι Φϊτθ
υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου
Νθπιαγωγϊν, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ.

Καλωςόριςμα – υντονιςμόσ.

Χαιρετιςμόσ.

Τπολογιςτικά περιβάλλοντα STEAM και
Τπολογιςτικισ κζψθσ.

Industry 4.0, STEM, Δεξιότθτεσ 21ου αιϊνα
και προκλιςεισ ςτθν Γενικι και Ειδικι
Αγωγι.

Physical Computing και Ανοιχτοί χϊροι
Καταςκευϊν (Μakerspace) ςτθν προςζγγιςθ
STEAM.
H Ψθφιακι Εκπαίδευςθ και το STEM υπό το
βλζμμα τθσ Ευρυδίκθσ.
Προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ των κοριτςιϊν
ςτο διεπιςτθμονικό πεδίο STEAM: Η
περίπτωςθ του ζργου RoboGirls.
STEM Εκπαίδευςθ και Επαγγελματικζσ
διαδρομζσ.

φντομθ περίλθψθ των ειςθγιςεων
Ειςιγθςθ: «Τπολογιςτικά περιβάλλοντα STEAM και Τπολογιςτικισ κζψθσ».
αράντοσ Ψυχάρθσ, Κακθγθτισ Ανωτάτθσ χολισ Παιδαγωγικισ και Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ.
Πρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Εκπαιδευτικισ Ζνωςθσ (www.e3stem.edu.gr).
Σα προβλιματα που αντιμετωπίηει θ ανκρωπότθτα χρειάηονται μια ολιςτικι αντιμετϊπιςθ που
δεν μποροφν να επιλυκοφν από «μεμονωμζνεσ» γνωςτικζσ περιοχζσ ι από ςτερεότυπεσ
μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ κακιερωμζνων γνωςτικϊν περιοχϊν. Για τθν υλοποίθςθ τθσ
ολιςτικισ αντιμετϊπιςθσ χρειάηονται διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ μζςω ςυνοριακϊν
αντικειμζνων και πρακτικϊν Τπολογιςτικισ κζψθσ. τθν παρουςίαςθ αναλφονται θ
«Τπολογιςτικι Παιδαγωγικι STEAM» με τθν αξιοποίθςθ κατάλλθλων υπολογιςτικϊν
περιβαλλόντων και παρουςιάηονται ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ STEAM.
Ειςιγθςθ: «Industry 4.0, STEM, Δεξιότθτεσ 21ου αιϊνα και προκλιςεισ ςτθν Γενικι και Ειδικι
Αγωγι».
Ακανάςιοσ Δρίγκασ, Επ. Τπεφκυνοσ Net Media Lab Mind-Brain R&D. Διευκυντισ Ερευνϊν ςτο
Ινςτιτοφτο Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ».
Οι εξελίξεισ ςτουσ τομείσ τθσ Ψθφιοποίθςθσ και θ ζλευςθ των τεχνολογιϊν που οδιγθςαν ςτθν 4θ
Βιομθχανικι Επανάςταςθ (Industry 4.0) μεταςχθματίηουν τον τρόπο ηωισ αλλά και τισ ανάγκεσ
εκπαίδευςθσ των πολιτϊν, οδθγϊντασ ςε αυξθμζνθ ηιτθςθ νζων ψθφιακϊν δεξιοτιτων. Η
εκπαίδευςθ οφείλει να προετοιμάςει τουσ μακθτζσ για το μζλλον, αλλά οι αλλαγζσ οι οποίεσ
προκφπτουν είναι τόςο βακιζσ που απλά θ τοποκζτθςθ ενόσ υπολογιςτι ςτθν τάξθ δεν είναι
πλζον αρκετι. Εκπαιδευτικζσ πρωτοβουλίεσ που ςτόχο ζχουν να ειςάγουν και να μυιςουν τουσ
μακθτζσ ςτο νζο τοπίο που διαμορφϊνεται, προςφζροντάσ τουσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ των
απαραίτθτων δεξιοτιτων, μπορεί να ωφελιςουν το ςφνολο τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ τόςο
ςτο πλαίςιο του γενικοφ ςχολείου όςο και ςτα πλαίςιο τθσ Ειδικισ Αγωγισ.
Ειςιγθςθ: «Physical Computing και Ανοιχτοί χϊροι Καταςκευϊν (Μakerspace) ςτθν προςζγγιςθ
STEAM».
Κωνςταντίνοσ Καλοβρζκτθσ, Διδάςκων Σμιματοσ Πλθροφορικισ με Εφαρμογζσ ςτθ Βιοϊατρικι
του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ. υντονιςτισ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ STEAM του ΕΛ/ΛΑΚ.
To Physical Computing κεωρείται το μζςo ςφνδεςθσ ανάμεςα ςτουσ υπολογιςτζσ και τον φυςικό
κόςμο (ςυνδυάηοντασ τα ψθφιακά αντικείμενα με πραγματικζσ καταςτάςεισ υλοποιϊντασ μια
διεπαφι ανάμεςα ςτον φυςικό και τον ψθφιακό κόςμο του Η/Τ. φμφωνα με τθ βιβλιογραφία το
Physical Computing κεωρείται ωσ μια κατάλλθλθ ςτρατθγικι-προςζγγιςθ για τθν
ζνταξθ/ολοκλιρωςθ τθσ επιςτιμθσ των Τπολογιςτϊν ςτθν ανάπτυξθ νζων εκπαιδευτικϊν
εργαλείων μζςω τεχνουργθμάτων ςε ανοιχτοφσ χϊρουσ καταςκευϊν. κοπόσ τθσ ειςιγθςθσ είναι
θ κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του Physical Computing, μζςω ανοιχτϊν τεχνολογιϊν υλικοφ και
λογιςμικοφ ςε ανοικτοφσ χϊρουσ καταςκευϊν ςτθν προςζγγιςθ STEAM.
Ειςιγθςθ: «H Ψθφιακι Εκπαίδευςθ και το STEM υπό το βλζμμα τθσ Ευρυδίκθσ».
ταυροφλα Παντελοποφλου, φμβουλοσ Α’ Πλθροφορικισ ςτο Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ
Πολιτικισ.
Η ψθφιακι εκπαίδευςθ ςτα ςχολεία και το STEM ζχουν εξζχουςα κζςθ ςτισ μελζτεσ τθσ Ευρυδίκθσ
(ςυγκριτικζσ ι μθ). Θα προςπακιςουμε να ςκιαγραφιςουμε κάποιεσ από τισ επιςθμάνςεισ των
αναφορϊν του δικτφου Ευρυδίκθ, που φιλοδοξοφν να φζρουν ςτο φωσ εκπαιδευτικζσ
προςεγγίςεισ των κρατϊν, οι οποίεσ δφνανται να οδθγιςουν ςε γόνιμεσ αλλαγζσ. Οι ίδιεσ μελζτεσ
προςπακοφν και να επιςθμάνουν τυχόν ελλείψεισ, διαφοροποιιςεισ, κακϊσ και κοινά αποδεκτζσ

δυςλειτουργίεσ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων που κα προβλθματίςουν όςουσ ζχουν ενεργό
ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, ϊςτε οι επιχειροφμενεσ αλλαγζσ να ζχουν ωσ
εργαλείο μια βάςθ γνϊςθσ με όςα ζχουν δοκιμαςτεί ςε άλλεσ χϊρεσ.
Ειςιγθςθ: «Προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ των κοριτςιϊν ςτο διεπιςτθμονικό πεδίο STEAM: Η
περίπτωςθ του ζργου RoboGirls».
Νικολζττα Παντζλα, Τπεφκυνθ Διαχείριςθσ Προγραμμάτων CARDET.
Αρχικά, κα γίνει αναφορά ςτθ γενικότερθ εικόνα που υπάρχει αναφορικά με τισ γυναίκεσ ςτο
πεδίο STEM. υγκεκριμζνα, κα προβλθκοφν ςτοιχεία από παγκόςμιεσ εκκζςεισ που ςυηθτοφν τισ
επιδόςεισ κοριτςιϊν και αγοριϊν ςτα μακιματα STEM. Επίςθσ, κα ςυηθτθκοφν οι λόγοι που
επθρεάηουν τθν επιλογι επαγγζλματοσ. Σζλοσ, κα παρουςιαςτεί το ζργο RoboGirls ωσ καλι
πρακτικι για τθν προϊκθςθ περιςςότερων κοριτςιϊν ςτο πεδίο STEAM όπου κα γίνει αναφορά
ςτον ςκοπό του ζργου, τθ μεκοδολογία που ακολουκικθκε και το παιδαγωγικό υλικό που
αναπτφχκθκε.
Ειςιγθςθ: «STEM Εκπαίδευςθ και Επαγγελματικζσ διαδρομζσ».
Παραςκευι Φϊτθ, υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Νθπιαγωγϊν,3ο ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ.
Η εκπαίδευςθ που υιοκετεί τισ προςεγγίςεισ STEM ςτοχεφει ςτθν προετοιμαςία των παιδιϊν για
τθν επίλυςθ παγκόςμιων ηθτθμάτων μζςω τθσ διερεφνθςθσ, τθσ ανακάλυψθσ, τθσ δθμιουργικισ
και κριτικισ ςκζψθσ, τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ αποτελεςματικισ αλλθλεπίδραςθσ και τθσ
επικοινωνίασ, προςφζροντασ τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ/τριεσ για επαγγζλματα/ακαδθμαϊκζσ
διαδρομζσ που μζχρι ςιμερα κεωροφνται προνομιακοί ανδροκρατοφμενοι χϊροι. Η κακοδιγθςθ
των μακθτϊν/τριϊν προσ αυτζσ τισ διαδρομζσ κα μποροφςε να ενιςχυκεί με ποικίλα εκπαιδευτικά
εργαλεία, όπωσ ο προςομοιωτισ που κα παρουςιαςτεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ ειςιγθςθ.

