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Εθνικό Σημείο Επαφής Scientix

Η ΕΕΛΛΑΚ επιλέχθηκε ως Εθνικό Σημείο Επαφής μετά από ανοιχτή 
πρόσκληση του EUN για το Scientix 4
Αρμοδιότητες ΕΣΕ (NCP)
• Διάχυση Δράσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα (Ιστότοποι, Κοινωνικά δίκτυα, 

ενημερωτικά δελτία, παρουσιάσεις)
• Διοργάνωση επιμορφωτικών STEM εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (εξ 

αποστάσεως και δια ζώσης, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια) 
• Υποστήριξη σχολείων για ανάπτυξη των STEM στρατηγικών σχολείου. 



Δράσεις Scientix 4
•  α) Διάδοση και υποστήριξη όλων των δράσεων και εκδηλώσεων του 

European Scientix μέσω των εκπαιδευτικών καναλιών της ΕΕΛ/ΛΑΚ, του 
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και των κοινωνικών δικτύων).

• β) Διάδοση και υποστήριξη της εκστρατείας STEM Discovery σε εθνικό 
επίπεδο και υποστήριξη δράσης STEM School Label.

• γ) Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM (Οκτ-Νοε 
2021 ανάλογα με την Πανδημία COVID-19). Σε περίπτωση που αυτό δεν 
είναι δυνατό, το συνέδριο θα οργανωθεί διαδικτυακά.

• δ) Δύο διαδικτυακές συναντήσεις με το νέο εκτεταμένο σώμα πρεσβευτών 
Scientix Hellenic. (Μάιος 2021 και Ιανουάριος 2022 (tbd)).



Δράσεις Scientix 4
• ε) Επιστημονικό περιοδικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές προώθηση της 

έρευνας και της καινοτομίας στην εκπαίδευση STEM.
• στ) Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτής Ρομποτικής στην Εκπαίδευση υπό 

την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας (2021 και 2022)
• ζ) Συνδιοργάνωση μαθητικών διαγωνισμών/ημερίδες STEM με θεματολογία 

που σχετίζεται με το διάστημα, το περιβάλλον, την ενέργεια, την υγεία κ.λπ.
• η) Συνδιοργάνωση θερινών σχολείων (πρόσωπο με πρόσωπο ή 

διαδικτυακά)
• θ) Εθνικές Στρατηγικές Συμπράξεις
• ι) Υποστήριξη Πρεσβευτών Scientix



Δράσεις Scientix 4
Εργαλεία Επικοινωνίας

● Λίστα αλληλογραφίας πρεσβευτών Scientix 
○ scientix-ambassadors-gr@ellak.gr

● Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
○ https://www.facebook.com/ScientixGR

● Προώθηση δράσεων πρεσβευτών μέσω του
○ https://scientix.ellak.gr/ 

https://www.facebook.com/ScientixGR
https://scientix.ellak.gr/
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