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Ο μη κερδοσκοπικός  οργανισμός  «SciCo» (Science Communication), σε συνεργασία με το ίδρυμα της Vodafone,  
σχεδίασε  και  υλοποιεί  σε πόλεις της  Περιφέρειας  το  πρόγραμμα  “STEMpowering Youth”. 

Το  πρόγραμμα  αυτό  έχει  ως  στόχο την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και τη διάχυση της γνώσης στους μαθητές  για  
την καλλιέργεια  δεξιοτήτων, αλλά και την ενθάρρυνση για πειραματικό σχεδιασμό και κατασκευή καινοτόμων 
εφαρμογών για την επίλυση τοπικών προβλημάτων και ζητημάτων της καθημερινότητας. 

Απευθύνεται σε μαθητές από 13-16 ετών κι επιδιώκει να φέρει την καινοτομία στην τοπική κοινωνία δίνοντας την 
ευκαιρία στους μαθητές ν’ ανακαλύψουν δεξιότητες και ταλέντα, να γνωρίσουν στην πράξη πώς να φτιάχνουν ή να 
επεξεργάζονται εφαρμογές STEM, και να εκπαιδευτούν μέσω της διάδρασης και της ενεργητικής  μάθησης.  

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε για πρώτη φορά φέτος στο χρονικό διάστημα Φεβρουάριος-Απρίλιος 2017, στη Θράκη 
(Ξάνθη, Κομοτηνή, Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη)  και στα Δωδεκάνησα (Ρόδος και Κάλυμνος) με τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων (υπολογιστές στα σχολικά εργαστήρια πληροφορικής, tablets και smartphones) και εφαρμογών, 
ενώ τα μαθήματα είχαν  διάρκεια οκτώ εβδομάδες. Στην Κάλυμνο έγινε στο 2ο ΓΕΛ Καλύμνου, με υπεύθυνη 
καθηγήτρια την κα Τσιριγώτη Γεωργία και με τη συνεργασία πολλών καθηγητών της Καλύμνου. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος τα παιδιά διδάχθηκαν μεταξύ άλλων και τη μεθοδολογία S.TE.M: τη σύνδεση μέσω 

ενός  διαδραστικού και πειραματικού τρόπου της διδασκαλίας των θετικών επιστημών με την πραγματικότητα, έτσι 

ώστε  να ενισχυθεί αυτού του είδους η μάθηση στην περιφέρεια. Η φιλοδοξία είναι να αναπτυχθεί η δομημένη 

επαγωγική σκέψη αλλά και η ευρηματικότητα των μαθητών, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Μη 

Κερδοσκοπικού Οργανισμού Science Communication – SciCo, κ. Θοδωρή Αναγνωστόπουλο. Ταυτόχρονα, ενισχύονται 

και τα τοπικά σχολεία, μέσα από τον εμπλουτισμό των  εργαστηρίων που βασίζεται σε οικονομικά υλικά που είναι 

σχεδιασμένα, ώστε να εξυπηρετούν το αναλυτικό πρόγραμμα με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με θέματα αστρονομίας, μέσω του ψηφιακού πλανητάριου Stellarium, και εκπαιδευτικών  

σεναρίων σε ψηφιακές πλατφόρμες και κατασκεύασαν το δικό τους τηλεσκόπιο στα βήματα του Γαλιλαίου. Έπαιξαν με 

απλά υλικά προσομοιώνοντας τις συγκρούσεις κομητών και αστεροειδών με τους πλανήτες του ηλιακού μας 

συστήματος κι ερευνώντας το αποτέλεσμα των συγκρούσεων. 

Έφτιαξαν απλές υδραυλικές κατασκευές, έμαθαν για τους σεισμούς, πώς δημιουργούνται και πώς υπολογίζεται το 

επίκεντρο του σεισμού, επάνω σε ψηφιακή πλατφόρμα, με παραδείγματα συντεταγμένων από δορυφόρους και 

εύρεση σημείων μέσω διαδραστικού χάρτη. Η ίδια αρχή λειτουργίας βρίσκεται και πίσω από τα GPS. 

Γνώρισαν κάποιες εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας σε χημεία και βιολογία, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και στη σχολική τάξη με τη χρήση δωρεάν applets σε tablet  ή  smartphones. Έπαιξαν με το φως και 

τις ιδιότητές του με την κατασκευή πρισμάτων για ολογραφικές προβολές. 



Γνώρισαν το Arduino, τη λογική της κατασκευής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, έμαθαν για τους διάφορους αισθητήρες 

(θερμοκρασίας, υπερήχων κτλ) που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να κατασκευάσουν μικρούς αυτοματισμούς με 

πρακτικές εφαρμογές. Κατανόησαν τη λογική του προγραμματισμού ώστε να μπορούν να τροποποιούν κώδικες για τις 

δικές τους προσωπικές κατασκευές. 

Στο τέλος του προγράμματος τα παιδιά έφτιαξαν τις δικές τους κατασκευές χρησιμοποιώντας αυτά που έμαθαν. 

Έφτιαξαν ραντάρ, κυκλωματάκι που εκτοξεύει έλικα, αρχικά με μοτέρ και μπαταρία και κατόπιν τον έκαναν έξυπνο 

εκτοξευτήρα με arduino που δίνει ήχο εκκίνησης, ανάβει λαμπάκι και διακόπτει τον κινητήρα μετά την εκτόξευση, 

αυτοκίνητο ρομπότ με αισθητήρα απόστασης με buzzer που ειδοποιεί όταν πλησιάζουν σε εμπόδιο, πύραυλο νερού 

που τον εκτόξευσαν στην αυλή και έναν 3d εκτυπωτή.  

Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας να εκπαιδευτούν περαιτέρω σε θέματα 

τεχνολογίας, να συνεργαστούν μεταξύ τους, προσθέτοντας ιδέες ή εργαλεία που γνωρίζουν, αλλά και να 

δημιουργήσουν μεταξύ τους μια κοινότητα ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών, μέσω μίας ψηφιακής πλατφόρμας. 

Στο πρόγραμμα της Καλύμνου συμμετείχαν 25-26 παιδιά από Β Γυμνασίου μέχρι και Α Λυκείου, από σχεδόν όλα τα 

σχολεία της Καλύμνου. Το αποτέλεσμα θετικότατο, έδειξε ότι μπορούν να προκύψουν πολύ ωραία έργα  με τη 

συνεργασία και τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν ήταν ο Θεοχάρης 

Διαμαντίδης, που έκανε και την παρουσίαση για την επαυξημένη πραγματικότητα, Κλήμης Στάθης, Καλογεράκης 

Βασίλης, Τσουνιάς Μανώλης, Σταματόπουλος Νικόλαος, Αναβάλογλου Ορέστης, Τρικοίλης Διονύσης, Μάγκος Γιάννης 

και κάποιοι συνάδελφοι αναπληρωτές που δεν άφησαν το όνομά τους. Ιδιαίτερα βοήθησε στο κομμάτι του arduino και 

της ρομποτικής ο Σπανός Αντώνης, πληροφορικός, που αγαπά πολύ το κομμάτι της εκπαιδευτικής ρομποτικής και 

κατάφερε να μεταδώσει και στα παιδιά τον ενθουσιασμό του αυτόν.  

Η SciCo 
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός SciCo έχει κεντρικό στόχο την επικοινωνία και διάχυση επιστημονικών θεμάτων στο 
ευρύ κοινό μέσω καινοτόμων, διαδραστικών και ψυχαγωγικών μεθόδων. 







 

 

 

  





 

 

 

 

 





 





 







 





 





 


