
 

 

Καλώς ήρθατε στο STEM4CLIM8, ένα έργο που φέρνει τον τέλειο 
συνδυασµό βέλτιστων πρακτικών στο διαδίκτυο και εκτός σύνδεσης στη 
διδασκαλία της κλιµατικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών! 

Το STEM4CLIM8 είναι ένα έργο Erasmus+ που απευθύνεται σε δασκάλους και 
εκπαιδευτικούς που εργάζονται µε παιδιά ηλικίας µεταξύ 10 και 14 ετών. Εισάγει 
καινοτόµες εκπαιδευτικές µεθόδους βασισµένες σε εφαρµογές STEM, όπως ο 
κόσµος του Minecraft και µια κονσόλα που βασίζεται στην τεχνολογία Raspberry 
Pi και εστιάζει στα θέµατα του κλίµατος Αλλαγή και Φυσικές Καταστροφές. 

Το έργο στοχεύει να προσφέρει στους δασκάλους την τεχνογνωσία και ένα κιτ 
εκκίνησης για την κατασκευή µιας κονσόλας που βασίζεται στον µικροϋπολογιστή 
Raspberry GPIO και να δηµιουργήσει έναν προσαρµοσµένο εικονικό κόσµο 
χρησιµοποιώντας το Minecraft. Σε αυτόν τον κόσµο, οι µαθητές θα ασχοληθούν µε 
την εκµάθηση επιστηµών µέσω της εξερεύνησης αποστολών που θα 
αποκαλύψουν την επιστήµη πίσω από φυσικά φαινόµενα που συχνά συνδέονται 
µε την κλιµατική αλλαγή. 

Το έργο θα περιλαµβάνει επίσης έναν αποκλειστικό εικονικό χώρο µε σχέδια 
µαθηµάτων, αποστολές για τον εικονικό κόσµο του Minecraft και φόρουµ για την 
κοινότητα των χρηστών STEM4CLIM8. 

Με αυτόν τον τρόπο, το STEM4CLIM8 στοχεύει να υποστηρίξει τους 
εκπαιδευτικούς σε: 

 

          

 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΤΕ 

 
Εγγραφείτε για να γίνετε µέλος της κοινότητας 

STEM4CLIM8 και ... 

 

 
Γνωρίστε τους εταίρους του έργου: 

Το STEM4CLIM8 γεννήθηκε από µια συνεργασία εταίρων από έξι ευρωπαϊκές χώρες. 
Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο κάθε συνεργάτη για να µάθετε περισσότερα για 
τις δραστηριότητές του: 

 

Η Civic Computing ιδρύθηκε το 2001 στο Εδιµβούργο της Σκωτίας και είναι ένας από 
τους µεγαλύτερους προµηθευτές ψηφιακής εργασίας στην κυβέρνηση της Σκωτίας. Η 
CIVIC είναι γνωστή για την καινοτοµία στην ανάπτυξη προϊόντων. 
 

Το Πανεπιστήµιο Pamukkale είναι ένα κρατικό πανεπιστήµιο στην Τουρκία, µε 
περισσότερους από 50000 φοιτητές, γεγονός που δίνει µεγάλη σηµασία στις διεθνείς 
συνεργασίες µε κορυφαία πανεπιστήµια της Ευρώπης και του κόσµου. 

 

Η ATERMON, στην Ολλανδία, βρίσκεται στην πρώτη γραµµή της Εφαρµοσµένης 
Έρευνας στις αναδυόµενες Τεχνολογίες και οδηγεί µε επιτυχία τις τεχνικές gamification 
στην εκπαίδευση. Η ATERMON είναι υπεύθυνη για την εκπαιδευτική τροποποίηση του 
Minecraft στην έκδοση STE4CLIM8 και το εκπαιδευτικό περιβάλλον παράδοσης του 
έργου. 

 

Η HeartHands Solutions, στην Κύπρο, είναι µια δυναµική συµβουλευτική εταιρεία που 
γεφυρώνει το χάσµα µεταξύ της εκπαίδευσης και των νέων τεχνολογιών. Η HeartHands 
συµµετέχει στη δηµιουργία της σχεδίασης και παράδοσης της κονσόλας STEM4CIM8 
και στη δηµιουργία και προγραµµατισµό των µπλοκ Φυσικής Υπολογιστικής. 

 

Το NUCLIO, στην Πορτογαλία, είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που 
συγκεντρώνει ερευνητές και δασκάλους από τους τοµείς της επιστήµης και της 
εκπαίδευσης µε στόχο την προώθηση της καινοτοµίας στην εκπαίδευση. 
 

Το SPR (Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων 2ο Δηµοτικό Πόρτο Ράφτη), στην Ελλάδα, 
είναι ένας µη κερδοσκοπικός σύλλογος γονέων του δεύτερου δηµοτικού σχολείου Πόρτο 
Ράφτη, ο οποίος υποστηρίζει τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες του σχολείου. 

 

Σας ενδιαφέρει να µάθετε τι έχουν αναπτύξει οι συνεργάτες;  
Διαβάστε το πρώτο άρθρο του έργου 

Σε αυτό το άρθρο, θα µάθετε πώς το STEM4CLIM8 µπορεί να σας βοηθήσει να προετοιµάσετε τους 
µαθητές σας για τις αυριανές κοινωνίες. Δείτε πώς να αντιµετωπίσετε τα ζητήµατα της κλιµατικής αλλαγής 
και των φυσικών καταστροφών µέσω της δηµιουργίας ενός προσαρµοσµένου εικονικού κόσµου του 
Minecraft, εµπνέοντας τα παιδιά µε περιβαλλοντική συνείδηση ενώ ταυτόχρονα βοηθήστε τα να 
βελτιώσουν τις δεξιότητες STEM. Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ. 

Μείνετε συντονισµένοι για όλα τα νέα, την πρόοδο και τα 
γεγονότα του έργου µε την εγγραφή σας στο newsletter του 

έργου  

Συνδεθείτε µαζί µας στα Social Media! 
Ασχολείσαι µε τα social media; Οι σελίδες µας στο Facebook και στο Twitter 
φέρνουν νέα σχετικά µε το έργο, την κλιµατική αλλαγή, την εκπαίδευση STEM 
και πολλά άλλα. Φροντίστε να κάνετε like και να γίνετε µέλος της κοινότητάς 

µας! 
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Γίνετε κατάλληλοι για Εχω πρόσβαση σε

Ένα κιτ κονσόλας 
DIY βασισµένο στο 
Raspberry Pi και 
έναν οδηγό 
συναρµολόγησης 
σε διάφορες 
γλώσσες

Φυσικά µπλοκ 
υπολογιστών 
που 
διευκολύνουν τις 
αλληλεπιδράσεις 
µε τον εικονικό 
κόσµο

Ένας κόσµος 
Minecraft που 
σχετίζεται µε φυσικές 
καταστροφές που θα 
υποστηρίζει την 
εκτέλεση 
εκπαιδευτικών 
αποστολών

Ένας εικονικός 
χώρος µε σχέδια 
µαθηµάτων, 
αποστολές για 
τον εικονικό 
κόσµο και 
φόρουµ για 
εκπαιδευτικούς

 
https://www.civicuk.com

Συµµετοχή µικρών παιδιών σε 
δραστηριότητες STEM, online και 
offline, και ανάπτυξη βασικών 
ψηφιακών δεξιοτήτων µέσω της 
εξερεύνησης εικονικών αποστολών

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
συνείδησης στα µικρά παιδιά µέσω 
δραστηριοτήτων, όπως 
εκπαιδευτικά παιχνίδια και 
εικονικές προκλήσεις

 

 

 
http://hearthands.solutions

 
https://nuclio.org

 
https://www.facebook.com/

https://stem4clim8.eu/el/news/etoimasteite-gia-tin-klimatiki-allagi-me-stem4cilm8
http://hearthands.solutions/
https://www.facebook.com/syllogosgoneon2nipiagogeiouportorafti/
https://nuclio.org/
https://www.civicuk.com/
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