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Στόχος του SCIENTIX 

• Προωθεί και υποστηρίζει τη συνεργασία 
μεταξύ εκπαιδευτικών και άλλων 
επαγγελματιών σχετικά με θεματικές 
STEM* σε όλη την Ευρώπη 

 

*Science, Technology, Engineering & Math 
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Εξέλιξη 

• Α’ Φάση: 2009-2012 

• Portal του έργου 

• Στόχευση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

• Β’ Φάση: 2012-2015 

• Επέκταση σε εθνικό επίπεδο (NCPs) 

• Εθνικές στρατηγικές για STEM 
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Καίρια Ερωτήματα (1/2) 

• [Ελκυστικότητα] Πως μπορεί να τονωθεί η 
ζήτηση για σπουδές σε STEM; 

• [Εκπαίδευση] Πως μπορούν να 
υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί με 
καινοτόμες προσεγγίσεις για τη 
διδασκαλία σε STEM; 
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Καίρια Ερωτήματα (2/2) 

• [Στερεότυπα] Πως μπορούν να 
συνεργαστούν εκπαιδευτικοί και οι 
βιομηχανίες, για να αλλάξουν την 
επικρατούσα άποψη για τις καριέρες σε 
STEM; 

• [Συνεργασία] Πως μπορούμε να 
βελτιστοποιήσουμε τη συνεργασία μεταξύ 
των stakeholders σε STEM;  
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Έχω κι άλλο ένα ερώτημα!  
Τι μου προσφέρει το SCIENTIX; 



Μπορείτε να… 
Βρείτε Εκπαιδευτικούς Πόρους για STEM 



Μπορείτε να… 
βρείτε σχετικά έργα σε STEM 



Μπορείτε να… 
ενημερωθείτε για επερχόμενες εκδηλώσεις 



Μπορείτε να… 
δείτε τα τελευταία νέα σχετικά με STEM 



Μπορείτε να… 
βρείτε υλικό από Εθνικά Συνέδρια…  

…και σχετικά άρθρα! 



Μπορείτε να… 
βρείτε μαθήματα Moodle για STEM 



Μπορείτε να… 
βρείτε επιστημονικά άρθρα για STEM 



Μπορείτε να… 
βρείτε μέλη της κοινότητας από άλλες χώρες  

και να επικοινωνήσετε μαζί τους 



Μπορείτε να… 
βρείτε events δικτύωσης για έργα σε STEM 



Μπορείτε να… 
οργανώστε μια online συνάντηση 



Μπορείτε να… 
γίνετε μέλος κοινοτήτων  

σε θεματικές που σας ενδιαφέρουν 



Μπορείτε να… 
λαμβάνετε τα νέα του SCIENTIX  

μέσω newsletter αλλά και social media 



Scientix 2 | Nikos Palavitsinis 

19/12/2015 | Athens 

19 

Εθνικό Σημείο Επαφής,  

Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος» 
 

Καθ. Χρήστος Κακλαμάνης, NCP, (ckakl@cti.gr)  

Δρ. Σοφοκλής Σωτηρίου (sotiriou@ea.gr)  

Δρ. Ελίνα Μεγάλου (megalou@cti.gr) 

Δρ. Νίκος Παλαβιτσίνης (palavitsinis@cti.gr)  

Ευαγγελία Δρυμαλίτη (drimalit@cti.gr)  

 

Περισσότερες Πληροφορίες 

Πρεσβευτές και Αναπληρωτές Πρεσβευτές SCIENTIX για την Ελλάδα 
 

Νικόλαος Μακρής, Βόλος-Πορταριά-Βελεστίνο, (nikolaomakri@gmail.com) 

Πρεσβευτής 

 

Σταύρος Νίκου, Θεσσαλονίκη, (stavrosnikou@sch.gr) 

Αναπληρωτής Πρεσβευτής  

 

Αργύρη Παναγιώτα, Αθήνα, (argiry@gmail.com) 

Αναπληρώτρια Πρέσβειρα 
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