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Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο  
«Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» 

STE(A)M educators & education 

Πάτρα και (ή μόνο) Διαδικτυακά, 07-09 Μαΐου 2021 

https://steamonedu.eu/STEAM2021Conference 

 [23/02/21] – Πρόσκληση Συνεργασίας με ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  

Αγαπητοί Οργανωτικοί Συντονιστές-συνάδελφοι Σ.Ε.Ε., 

 
Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. 
Σε συνέχεια της προηγούμενης επιτυχημένης συνεργασίας μας στην 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΗΛΕ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ “εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική 
Πραγματικότητα”, 25-26/04/2020, σας προσκαλέσαμε με την 1η ανακοίνωσή μας 
([10/01/2021] 1η Ανακοίνωση - Πρόσκληση για συνεργασία (pdf, docx) να υποστηρίξετε- 

συνδιοργανώσουμε και αυτή την εκδήλωση. Ήδη έχουν ανταποκριθεί τα πρώτα 12 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και τους ευχαριστούμε πολύ. 

Κατόπιν ερωτημάτων που δεχθήκαμε από Οργανωτικούς Συντονιστές – Σ.Ε.Ε. σας 
ενημερώνουμε ότι η πρόσκληση προς τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που επιθυμούν να συμμετάσχουν είναι 

ακόμα ανοικτή, αλλά παρακαλούμε μέχρι 12/3/2021 να συμπληρώσετε την ακόλουθη 
φόρμα: Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος Φορέα - (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 

Σας διευκρινίζουμε επίσης ότι μπορείτε να συμμετάσχουν στις επιτροπές του Συνεδρίου 
και ατομικά όσοι Σ.Ε.Ε. το επιθυμούν (ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. τους ως 
φορέας) συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα:   Φόρμα Αιτήσεων Φυσικών Προσώπων 

(Εθελοντές – Επιτροπές) 
Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως Φορείς υποστήριξης του 

Συνεδρίου, μπορούν να αναλάβουν, στο βαθμό που το επιθυμούν, ένα μικρό μέρος της 
διοργάνωσης (π.χ. επιμέλεια πρακτικών, προεδρεία, διοργάνωση ειδικής συνεδρίας, 
όπως στρογγυλή τράπεζα,  κ.α.), όπως κάναμε και στην τηλεδιημερίδα.  

Περισσότερα θα συζητηθούν στη συνάντηση των εκπροσώπων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που 
συμμετέχουν (Οργανωτικού Συντονιστή, Αναπληρ. Οργ. Συντ/νη ή άλλου Σ.Ε.Ε.) στην 
οποία σας προσκαλούμε . Η συνάντηση προγραμματίζεται   να υλοποιηθεί την Τετάρτη 3-

3-2021 και ώρα 12.00-14.00  στο https://minedu-secondary.webex.com/join/papadakis  
Τον συντονισμό της συνάντησης θα έχουν οι Δρ. Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής ΕΑΠ 

και Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας.  

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο μπορείτε να βρείτε στη 2η 
ανακοίνωση του Συνεδρίου 2η Ανακοίνωση [12/02/21] – Πρόσκληση 

Εργασιών (.pdf, docx)  καθώς και στους ακόλουθους ιστότοπους: 

    Ιστότοπος συνεδρίου [https://steamonedu.eu/steam2021conference] 

https://steamonedu.eu/
https://steamonedu.eu/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-20_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-STEAM-1%CE%B7-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-.pdf
https://steamonedu.eu/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-20_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-STEAM-1%CE%B7-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-.docx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtGKsACKkjlrmdOIRtm__5QKnCGDV3ca_UQ6r-yMNHmxBXnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX6X7d57Z2FCIMs1dhQtEPGsvyEnqKUtMopiNFJdik9LT3yw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX6X7d57Z2FCIMs1dhQtEPGsvyEnqKUtMopiNFJdik9LT3yw/viewform
https://minedu-secondary.webex.com/join/papadakis
https://blogs.sch.gr/pekesde/files/2021/02/2%CE%B7-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-12.02.2021_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-STEAM.pdf
https://blogs.sch.gr/pekesde/files/2021/02/2%CE%B7-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-12.02.2021_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-STEAM.pdf
https://blogs.sch.gr/pekesde/files/2021/02/2%CE%B7-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-12.02.2021_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-STEAM.pdf
https://blogs.sch.gr/pekesde/files/2021/02/2%CE%B7-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-12.02.2021_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-STEAM.docx
https://steamonedu.eu/el/steam2021conference/
https://blogs.sch.gr/pekesde/files/2021/02/el.png
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Το Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση 
STE(A)M - STE(A)M educators & education» συνδιοργανώνουν το Περιφερειακό Κέντρο 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δ.Ε.), το Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος" (Ι.Τ.Υ.Ε.) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
(Ε.Α.Π.)  

Το Συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές όλων 

των βαθμίδων που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την εκπαίδευση 
STE(A)M, ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στελέχη εκπαίδευσης, παρόχους 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και σε οποιοδήποτε άτομο 

ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τις νεότερες επιστημονικές εξελίξεις, τις εμπειρίες και 
τα αποτελέσματα εφαρμογής της εκπαιδευτικής προσέγγισης STE(A)M. Στα άτομα που θα 
συμμετάσχουν θα δοθούν αντίστοιχες βεβαιώσεις συμμετοχής.  

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (στον βαθμό που οι υγειονομικές 
συνθήκες το επιτρέπουν) στην Πάτρα - Δυτική Ελλάδα και παράλληλα Διαδικτυακά από 
την Παρασκευή 07/05/2021 έως την Κυριακή 09/05/2021 (ΠΣΚ του Θωμά) με θεματικές: 

1. Εξέλιξη, Επιστημολογία και Θεωρητικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση STE(A)M  

2. Πρακτικές εκπαίδευσης STE(A)M  
3. Προκλήσεις και ευκαιρίες εκπαίδευσης για διαμόρφωση πολιτικών STE(A)M -  
4.  Αντίκτυπος της εκπαίδευσης STE(A)M στην κοινωνία   Επαγγελματική Ανάπτυξη 

Εκπαιδευτικών και STE(A)M Εκπαίδευση  
5. Εργαλεία για ανάπτυξη εκπαίδευσης STE(A)M  στον 21ο αιώνα  
6.  Ειδική -Επετειακή Θεματική: Ελληνική Επανάσταση 1821 & STEAM Εκπαίδευση  

 

Επικοινωνία με το Συνέδριο:  steam2021conference@gmail.com 

 

 
 

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/2216
mailto:steam2021conference@gmail.com

