
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, που αντικατοπτρίζει 
μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ #2 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

STEMKIT4SCHOOLS ενημερώσεις 

Το έργο STEMKIT4Schools κατάφερε να μεταφέρει με επιτυχία όλες τις εσωτερικές 

του διαδικασίες στο Διαδίκτυο προκειμένου να συμμορφωθεί με τους περιορισμούς 

που ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη λόγω της πανδημίας. 

 

STEMKIT4Schools αποτελέσματα 

Η ομάδα του έργου STEMKIT4Schools ανακοινώνει με ευχαρίστηση την ολοκλήρωση 

του πρώτου παραδοτέου. Πρώτα απ' όλα, οι εταίροι συνεργάστηκαν για το 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Κιτ με την καθοδήγηση 

εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτικών. Δεύτερον, οι εταίροι του έργου 

επικεντρώθηκαν στη συγκέντρωση και επιμέλεια του Οδηγού συναρμολόγησης που 

συνοδεύει τα Κιτ. Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ρουμανικά, 

Ελληνικά, Πολωνικά και Πορτογαλικά και μπορείτε να το βρείτε στο 

www.stemkit4schools.erasmus.site. 

Δεδομένου του περιορισμού που ισχύει, η δεύτερη συνάντηση του έργου 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Ιούνιο. Με το ίδιο πνεύμα, η Δραστηριότητα 

Εκμάθησης, Διδασκαλίας & Κατάρτισης (LTTA) επαναπρογραμματίστηκε για τον 

Δεκέμβριο του 2020. 

 

STEMKIT4Schools ομάδα στόχου 

Ειδικοί που εργάζονται με παιδιά ηλικίας 8–13 ετών, σχολεία, ενώσεις και 

οργανώσεις για παιδιά/γονείς, φορείς λήψης αποφάσεων και εκπαιδευτικούς 

φορείς, εμπορικούς οργανισμούς που παράγουν εκπαιδευτικά παιχνίδια, 

πανεπιστήμια - τμήματα παιδαγωγικής/μηχανικής, εκπαιδευτικά ιδρύματα STEM. 
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Προσεχές STEMKIT4Schools δραστηριότητες 

Η ομάδα του έργου μόλις άρχισε να εργάζεται για το δεύτερο παραδοτέο του έργου 

STEMKIT4Schools, το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών 

STEMKIT. Η κοινοπραξία στοχεύει να προσεγγίσει εκπαιδευτικούς και 

πιστοποιημένους εκπαιδευτές για να αποφασίσει για την εφαρμοζόμενη 

παιδαγωγική προσέγγιση μαζί με τα βασικά δομικά στοιχεία του προγράμματος 

σπουδών. 

 

 

 

STEMKIT4Schools εταίροι 

Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες για ερωτήσεις ή μοιραστείτε το ενδιαφέρον σας 

για τη χρήση των αποτελεσμάτων του έργου.  

 

http://hearthands-solutions.eu/
https://www.ecam-epmi.fr/en/about-ecam-epmi/
https://www.facebook.com/stemkit4schools/
https://stemkit4schools.erasmus.site/
https://danmar-computers.com.pl/en/
http://www.scoala-arc.ro/
https://www.schole.pt/
http://asserted.eu/

