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“SCIENTIX”  

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

Εκπαιδευτικών για την 

Εκπαίδευση STEM.   



(European Report, July 3, 2002, Eurostat) 
 

- 15 ετών:       32%: Επιστημονικά αναλφάβητοι 

Τις δεκαετίες 1990 – 2000 διαπιστώθηκε πως το 90% των ενηλίκων 
ήταν επιστημονικά αναλφάβητοι μιας και δεν γνώριζαν ούτε την 
ορολογία και τις διαδικασίες των επιστημών, αλλά ούτε και τις 
επιπτώσεις των εφαρμογών τους στην ανάπτυξη της ποιότητας της 
ζωής τους  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 



Σύμφωνα με τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), ως επιστημονικός γραμματισμός (scientific 
literacy) ορίζεται η ικανότητα του ατόµου  
 
• να χρησιµοποιεί την επιστηµονική γνώση,  
 
• να αναγνωρίζει ερωτήµατα, 
 
• να βγάζει συµπεράσµατα που βασίζονται σε επιστηµονικά 
δεδοµένα, 
 
• να κατανοεί το φυσικό κόσµο που τον περιβάλλει,  
 
• να δρα αντίστοιχα. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 



 

Λύση προβλήματος 
 

Αναλυτικό-συνθετική σκέψη 
 

Επιχειρηματολογία και τεκμηρίωση 
 

Συλλογή / οργάνωση / ανάλυση / ερμηνεία / παρουσίαση 
δεδομένων / επιλογή / εφαρμογή 

 
Γνώση διαδικασιών και στρατηγικών 

 
Μετασχηματισμοί από μια γλώσσα / σύμβαση σε άλλη 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ 
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

82 % των Ευρωπαίων πιστεύει πως: 
Το ενδιαφέρον των νέων για την επιστήμη κρίνεται απαραίτητο για την 
μελλοντική ευημερία των λαών. ((Eurobarometer 2005, σ.100) 

Όλο και λιγότεροι νέοι στρέφονται πλέον σε σπουδές σχετικές με επιστημονικά 
πεδία. (Rocard 2007, σ.11)  

Πλήθος μελετών αναδεικνύουν  μια σημαντική έλλειψη μαθηματικής και 
επιστημονικής επάρκειας σε ένα μεγάλο ποσοστό του ενηλίκου και του 
μαθητικού πληθυσμού σε όλη την Ευρώπη (Rocard 2007)  

Οι μαθητές αρχίζουν να υστερούν σε δεξιότητες που σχετίζονται με τα 
μαθηματικά και τις επιστήμες από την ηλικία των δέκα ετών (Primas 2011, σ 5) 



Είναι επίσης γεγονός ότι παρά την αυξανόμενη ζήτηση για επαγγέλματα που 
σχετίζονται άμεσα με τους τομείς του STEM, υπάρχει δυστυχώς μειωμένο 
ενδιαφέρον των νέων για αντίστοιχες σπουδές. (Rocard 2007) 

Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα χρειαστούν ένα 
εκατομμύριο περισσότεροι ερευνητές. Σήμερα, η ζήτηση για θέσεις που έχουν 
σχέση με τις Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Μηχανική και τα Μαθηματικά STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics), δεν είναι εύκολο να καλυφθεί 
από τους αποφοίτους σχολών των αντιστοίχων Πανεπιστημίων και σχολών. 
(Madurell, 2012). 

Αυτή την περίοδο, (Νοέμβριος 2014) μόνο στη Γερμανία, υπάρχει έλλειψη 
περίπου 50.000 ακαδημαϊκών από τους τομείς των μαθηματικών, της 
πληροφορικής, των θετικών σπουδών και της τεχνολογίας (Plünnecke, 2014).  

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ  ROCARD  2007 
EUROPEAN COMMISSION 

Science, Economy and Society 

Διαπιστώνοντας ότι διακυβεύεται το 
μέλλον της ίδιας της Ευρώπης, καλεί 
τους φορείς λήψης αποφάσεων να 

δράσουν προς τη κατεύθυνση 
βελτίωσης της εκπαίδευσης επιστημών, 

απαιτώντας την εφαρμογή αυτής της 
αλλαγής, τόσο σε τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

With over 80% of Europeans (Eurobarometer 2005) considering that “young people’s 

interest in science is essential to our future prosperity” it is surprising that fewer young 

people are taking up key science studies. This lack of interest shown by young people for 

science learning is truly an issue of great importance, as science education is vital for: 
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ΕΚΘΕΣΗ  ROCARD  2007 
EUROPEAN COMMISSION 

Science, Economy and Society 

However, the key point is equipping every citizen with the skills needed to live and work in the 
knowledge society by giving them the opportunity to develop critical thinking and scientific reasoning 
that will enable them to make well informed choices. 

With over 80% of Europeans (Eurobarometer 2005) considering that “young people’s interest in science 
is essential to our future prosperity” it is surprising that fewer young people are taking up key science 
studies. This lack of interest shown by young people for science learning is truly an issue of great 
importance, as science education is vital for: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ  ROCARD  2007 
EUROPEAN COMMISSION 

Science, Economy and Society 

Renewed school’s science-teaching pedagogy based on IBSE (Inquiry Based Science Education) 
provides increased opportunities for cooperation between actors in the formal and informal arenas. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗ 
INQUIRY  

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
STEM 

(SCIENCE 
TECHNOLOGY 

ENGINEER 
MATHEMATICS) 

IBSE techniques are effective on students groups for which traditional deductive methods are 
ineffective. 
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ΕΚΘΕΣΗ  ROCARD  2007 
EUROPEAN COMMISSION 

Science, Economy and Society 

ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  
ΔΙΚΤΥΟΥ 

Teachers are key players in the renewal of science education.  Among other methods, being part of a 
network allows them to improve the quality of their teaching and supports their motivation.   

Being part of a professional network, however, can provide them with opportunities to enrich their 
practices and professional context through cooperation within and between schools, collaborative 
reflection, development and evaluation of instruction, exchange of ideas, materials and experiences, 
quality development, cooperation between teachers and researchers. 



Προώθηση των ΤΠΕ και 

των ψηφιακών  

τεχνολογιών στην τάξη 

Προώθηση της  

Ευρωπαϊκής διάστασης  

στα σχολεία. 

Βελτίωση της ποιότητας  

της εκπαίδευσης  

στην Ευρώπη. 

Δίκτυο Υπουργείων  

Παιδείας  

32 Ευρωπαϊκών χωρών. 

Τρεις περιοχές ενδιαφέροντος: 

 Υπηρεσίες στα σχολεία. 

 Έρευνα και καινοτομία. 

 Διάχυση εκπαιδευτικών πηγών. 

1997 
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Προώθηση της καινοτομίας  
στη διδασκαλία και τη μάθηση 

σε όλους τους τομείς και εμπλεκόμενους  
με την εκπαίδευση 

(Υπουργεία, σχολεία, εκπαιδευτικούς, μαθητές, ερευνητές)  

 
 
  
 

Στρατηγικά σχεδιασμένες εκστρατείες  
για την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών 

και μαθητών σε εκπαιδευτικά θέματα 
των επιστημών, της τεχνολογίας, 

της μηχανολογίας και των μαθηματικών 
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ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ  ΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ 
 ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 

 
 
 
 
 

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ 



SCIENTIX  

ΟΜΠΡΕΛΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  



http://scientix.eu 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (4 – 21 ετών) 

     & 

Τεχνολογία &  

Μηχανική & 

Μαθηματικά 

ΟΜΠΡΕΛΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  







Συνέδρια 2011 - 2014 Εργαστήρια 

εκπαιδευτικών 

Παρατηρητήριο 

Scientix  

Συνεργασία μεταξύ 

projects 
Ενδιάμεσοι Εθνικοί 

φορείς & ενημερώσεις 

δασκάλων 

Projects - Αποθετήριο 
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9th Projects Workshop at the Future 
Classroom Lab aimed at Heads of schools 

(Brussels, 6-8 Nov 2015) 

http://www.scientix.eu/web/guest/spw9-at-fcl  

http://www.scientix.eu/web/guest/spw9-at-fcl
http://www.scientix.eu/web/guest/spw9-at-fcl
http://www.scientix.eu/web/guest/spw9-at-fcl
http://www.scientix.eu/web/guest/spw9-at-fcl
http://www.scientix.eu/web/guest/spw9-at-fcl


 

• Υποστήριξη σε εθνικό επίπεδο   

  Ενημέρωση , Επικοινωνία  

 

• Υλοποίηση εργαστηρίων επαγγελματικής 
ανάπτυξης(workshop) 

 

• Οργάνωση συνεδρίων για ανταλλαγή,  

   απόψεων και εμπειριών 

 

• Αίτημα μετάφρασης μεγάλου αριθμό πηγών  

στην ελληνική γλώσσα. 

Scientix στην Ελλάδα 



 
• Ενεργοποίηση σε εθνικό επίπεδο για υλοποίηση και 

διάδοση εκπαιδευτικών έργων σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο 

 

 

 

• Ενθάρρυνση για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ 
των ελληνικών σχολείων για την από κοινού 

υλοποίηση ερευνητικών έργων 

Οργάνωση καινοτόμων δράσεων και 
δραστηριοτήτων στα ελληνικά σχολεία 



 

• Εμπλουτισμός – ανανέωση-  αναπροσανατολισμός 

 των σχολικών εκπαιδευτικών μεθόδων. 

 

 

 

Κινητοποίηση – ενδυνάμωση ενδιαφερόντων - 
προώθηση κλίσεων – καλλιέργεια πνεύματος 
έρευνας και  αναζήτησης των μαθητών στα 

μαθήματα θετικών επιστημών 

 

Οργάνωση καινοτόμων δράσεων και 
δραστηριοτήτων στα ελληνικά σχολεία 
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Εύρεση διεύθυνσης μέσω google. 



www.scientix.eu 
 Αρχική σελίδα portal 
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Επιλογή γλώσσας πλοήγησης. 

English - Deutsch – Espanol – Francais – 

Nederlands – Italiano – Polski - Romana  



 Δημιουργία λογαριασμού» - “Create account”  



scientix.eu 

• Sections Πεδία: 

 

o Projects 

o Resources 

o News 

o Events 

o Community 

o Conference 

o Scientix Live 

o In your country 

o Observatory 

o Newsletter + Email 

digest every second 

Tuesday 

o Social Media 



29 

o Projects o Resources 

o News o Events 
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o Community o Conference 

o Scientix Live o In your Country  
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o Observatory o Newsletter & digest 

o Blog o Moodle courses 
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Εγγραφή του ηλ. ταχυδρομείου σας για την 
αποστολή ενημερώσεων – περιλήψεων. 
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Εγγραφή του ηλ. ταχυδρομείου σας για την 
αποστολή ενημερώσεων – περιλήψεων. 
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Scientix Events. 



35 

Scientix News. 
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Scientix Live - Future Classroom Lab. 
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Scientix Live - Webinars. 
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Scientix Projects. 
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Scientix Projects. 
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Scientix Resources (Αποθετήριο πηγών. 
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Scientix Resources – Teaching Materials (Εκπαιδευτικό υλικό). 
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Scientix Resources – Εύρεση συγκεκριμένου υλικού. 
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Scientix Resources – Ελληνικό παράδειγμα. 
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Scientix Community (Κοινότητα). 
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Scientix Community (Κοινότητα – Δημιουργία Προφίλ). 


