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Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία σε
συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου διοργανώνουν Ευρωπαϊκό Συνέδριο
STEAME. Το Συνέδριο οργανώνεται στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος «STEAME: Guidelines for Developing and Implementing STEAME Schools»
(www.steame.eu) (http://www.steame.eu/), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στο πλαίσιο του ERASMUS + KA2. Συντονιστικό ίδρυμα του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος STEAME είναι η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία και το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος μαζί με οργανισμούς και σχολεία από την Ελλάδα,
τη Βουλγαρία, την Ιταλία και την Πολωνία.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2021, στο ξενοδοχείο
Constantinos The Great, στον Πρωταρά (επαρχία Αμμοχώστου, Κύπρος) και η συμμετοχή
μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα
αρχίσουν την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου στις 15:00. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα
ανακοινωθεί αργότερα.
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, σε φοιτητές/φοιτήτριες,
ακαδημαϊκούς, ερευνητές/ερευνήτριες, εκπροσώπους μη κερδοσκοπικών οργανισμών και
άλλων φορέων και οργανισμών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή και δραστηριοποίηση στην
αξιοποίηση της μεθοδολογίας STEM/STEAM/STEAME στη διδασκαλία και στη μάθηση.
Το Συνέδριο περιλαμβάνει προφορικές ανακοινώσεις, εργαστήρια και συζητήσεις
στρογγυλής τραπέζης που αφορούν στις ακόλουθες θεματικές:
Τα σχολεία STEAME του μέλλοντος
Σχέδια Μάθησης και Δημιουργικότητας STEAME (τα σχέδια μαθήματος του μέλλοντος)
Η μάθηση μέσω Project στην πράξη
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα STEAME HYBRID και δραστηριότητες εφαρμογής σε
υφιστάμενες σχολικές δομές
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα LEARN+ και οι δυνατότητές αξιοποίησής της
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INNOMATH, το οποίο εξυπηρετεί τους χαρισματικούς
μαθητές στα Μαθηματικά στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν στη βιομηχανία
HUMAIN: Ψηφιακός μετασχηματισμός στη διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με
ανθρωπιστικές επιστήμες.
Αποτελέσματα και θέματα STEM, STEAM, STEAME.
Το Συνέδριο είναι ανοικτό για παρουσιάσεις σχετικών θεμάτων στο πλαίσιο της μάθησης με
τη STEM/STEAM/STEAME μεθοδολογία. Για την υποβολή εργασίας/παρουσίασης, θα πρέπει
να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@steame.eu (mailto:info@steame.eu)
επισυναπτόμενο αρχείο Word, στο οποίο να περιέχονται τα ακόλουθα: Ονοματεπώνυμο
εισηγητή/εισηγήτριας, οργανισμός/σχολείο εργασίας, τίτλος εργασίας και περίληψη μέχρι
120 λέξεις. Οι γλώσσες του Συνεδρίου είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά. Η ημερομηνία λήξης
υποβολής εργασιών είναι η 7η Οκτωβρίου 2021.
Οι δηλώσεις συμμετοχής για παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου θα πρέπει να
υποβληθούν στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
https://www.pi-eggrafes.ac.cy, (https://www.pi-eggrafes.ac.cy/) στην κατηγορία «Ημερίδεςhttps://paideia-news.com/egkyklioi/2021/09/24/dieksagogi-eyropaikoy-synedrioy-steame/
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Συνέδρια», από τις 23 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου 2021, ως εξής:
■ Για συμμετοχή στο Συνέδριο με φυσική παρουσία, δηλώστε συμμετοχή στον ακόλουθο
Κωδικό και Τίτλο Σεμιναρίου: ΣΥΝ22.001 Ευρωπαϊκό Συνέδριο STEAME (Συμμετοχή με
φυσική παρουσία).
■ Για συμμετοχή στο Συνέδριο διαδικτυακά, δηλώστε συμμετοχή στον ακόλουθο Κωδικό
και Τίτλο Σεμιναρίου: ΣΥΝ22.001 Ευρωπαϊκό Συνέδριο STEAME (Συμμετοχή διαδικτυακά).
Υπενθυμίζεται ότι για τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στο διαδικτυακό
περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση
των προσωπικών στοιχείων κάθε εκπαιδευτικού. Σχετικές οδηγίες βρίσκονται στην αρχική
ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi.ac.cy/, (https://www.pi.ac.cy/) στον
σύνδεσμο «Διαχείριση προφίλ». Διευκρινίζεται ότι οι θέσεις συμμετοχής είναι
περιορισμένες.
Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο θα ανακοινωθούν στην
ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 20 Οκτωβρίου 2021. Στους/στις
εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο θα δοθεί πιστοποιητικό
παρακολούθησης.
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο εν λόγω Συνέδριο είναι δωρεάν. Επιπρόσθετα, κατά τη
δεύτερη μέρα του Συνεδρίου (στις 30 Οκτωβρίου 2021), θα προσφερθεί δωρεάν γεύμα και
καφές σε όλους/όλες τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες. Για διαμονή σε ξενοδοχεία
με ειδικές τιμές για τους/τις συνέδρους επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
https://steame.eu/european-steame-conference-2/. (https://steame.eu/european-steameconference-2/)
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας και
τους/τις ενθαρρύνετε να συμμετάσχουν στο Συνέδριο STEAME.
Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου
Διευθύντρια για Γενικό Διευθυντή
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Η χρήση μάσκας μειώνει κατά 53% τις μολύνσεις Covid-19, δείχνει διεθνής
έρευνα με ελληνική συμβολή (https://ygeia-news.com/ereynes-%E2%80%93farmaka/i-xrisi-maskas-meionei-kata-53-tis-molynseis-covid-19-deixnei-diethnisereyna-me-elliniki-symboli/)

(https://ygeianews.com/ereynes-%E2%80%93farmaka/i-xrisi-maskas-meioneikata-53-tis-molynseis-covid-19deixnei-diethnis-ereyna-meelliniki-symboli/)
Μειώθηκε κατά 18% η κατανάλωση αντιβιοτικών στην Ευρώπη το 2020, λόγω
πανδημίας (https://ygeia-news.com/ereynes-%E2%80%93-farmaka/meiothike-kata18-i-katanalosi-antibiotikon-stin-eyropi-to-2020-logo-pandimias/)

(https://ygeianews.com/ereynes-%E2%80%93farmaka/meiothike-kata-18-ikatanalosi-antibiotikon-stineyropi-to-2020-logo-pandimias/)
Σύσταση Ομάδας Δράσης Εμπειρογνωμόνων σε θέματα μη ιονίζουσας
ακτινοβολίας (https://ygeia-news.com/iatrikes-ypiresies/systasi-omadas-drasisempeirognomonon-se-themata-mi-ionizoysas-aktinobolias/)
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