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Δελτίο Τύπου
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης με εκπρόσωπό της την κ. Δαμιανού Φωτεινή σε
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς κ. Γκουντιδούδη Κωνσταντίνο του 1ου ΕΠΑ.Λ., κ. Δημακόπουλο
Δημήτριο του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και κ. Ζαδέλλη Εμμανουήλ του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου
συμμετείχαν στην 1η συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Let’s STEM it!» στην
πόλη Αττάλεια της Τουρκίας.
Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων και ικανοτήτων
διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς με τη χρήση της διαθεματικής προσέγγισης του STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics δηλαδή Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Επιστήμη των
Μηχανικών και Μαθηματικά), στηριζόμενοι στην συνεργατική επίλυση προβλημάτων και στην
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο διεθνείς οργανωτικές συναντήσεις (transnational project meetings) και
πέντε εκπαιδευτικές συναντήσεις (training meetings). Η πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση είχε ως θέμα
«Εκπαίδευση εκπαιδευτών για τη χρήση STEM στην εκπαίδευση» (C1 project meeting: Training of trainers
in STEM education) και πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια στις 6 με 10 Ιανουαρίου 2020. Η Δ.Δ.Ε.
Ροδόπης μαζί με το πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας έγιναν αποδεκτοί στο πρόγραμμα σε μεταγενέστερο
χρόνο και συμμετείχαν σε μια επαναληπτική εκπαιδευτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην
Αττάλεια από τις 11 έως τις 16 Φεβρουαρίου 2020.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι τέσσερις εκπρόσωποι της ΔΔΕ Ροδόπης επισκέφτηκαν διάφορα
σχολεία της πόλης, ενημερώθηκαν για την χρήση STEM από τους εκπαιδευτικούς της Αττάλειας,
εφάρμοσαν καινοτόμες πρακτικές μαζί με τους μαθητές και αντάλλαξαν απόψεις με τους άλλους
συμμετέχοντες. Ταυτόχρονα πληροφορήθηκαν για το εκπαιδευτικό σύστημα και τη χρήση STEM στις
χώρες των άλλων συμμετεχόντων. Ανέπτυξαν σχέδια μαθήματος και φύλλα εργασίας, τα οποία κατά τη
διάρκεια του προγράμματος θα αξιοποιηθούν από τα τρία πανεπιστήμια που συμμετέχουν σε αυτό με
τελικό σκοπό τη συγγραφή δύο βιβλίων με δραστηριότητες STEM, ένα για τους εκπαιδευτικούς και ένα
για τους μαθητές. Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει δράση διάχυσης και ενημέρωσης των
εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Ροδόπης σχετικά με το πρόγραμμα και τη χρήση STEM στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στην πόλη Vâlcea της Ρουμανίας στις 6 με 10 Απριλίου 2020.
Οι συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος είναι η Τουρκία, η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η
Εσθονία και η Λετονία. Συνολικά παίρνουν μέρος σε αυτό 11 οργανισμοί εκ των οποίων 3 σχολεία, 3
πανεπιστήμια και 5 διευθύνσεις εκπαίδευσης.

