
  

 

 

 

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται σε αυτή τη δημοσίευση είναι εκείνες του συντάκτη και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα 

την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε κανένα 
πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός τους μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά. 

 

 

Το έργο RETROSTEM προχωρά 

  
Αγαπητέ Αναγνώστη, 

το έργο RETROSTEM έχει 

σκοπό να βοηθήσει τους 

φορείς της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης να υιοθετήσουν 

καινοτόμες πρακτικές μάθη-

σης ώστε να δημιουργήσουν 

τη νέα γενιά επιστημόνων, 

μηχανικών και επιχειρημα-

τιών. Οι εταίροι του έργου 

συνεργάζονται στενά και 

εντατικά για την επίτευξη των 

στόχων του και σε αυτό το 

δελτίο σας ενημερώνουμε 

σχετικά με το τι έχει γίνει κατά 

τους τελευταίους μήνες! 

Τον Οκτώβριο του 2018, στο 

Εδιμβούργο, ξεκίνησε επίση-

μα το έργο RETROSTEM με 

χρηματοδότηση από το Πρόγ-

ραμμα ERASMUS+ και διε-

ξήχθη η πρώτη συνάντηση 

εργασίας των εταίρων του.  

Η κοινοπραξία των εταίρων 

που διαχειρίζονται το έργο 

περιλαμβάνει τους:  συντονισ-

τής εταίρος CIVIC  (Ηνωμένο 

Βασίλειο), Emphasys (Κύπ-

ρος), CCSDE (Ιρλανδία), 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

του Lodz (Πολωνία), 

MIRCEA (Ρουμανία) και 

Eλληνογερμανική Aγωγή 

(Ελλάδα).  

Τους τελευταίους μήνες οι 

εταίροι επικέντρωσαν τις 

εργασίες τους στην ανάπ-

τυξη και ολοκλήρωση της 

κονσόλας RETROSTEM. 

Παράλληλα αναπτύχθηκαν 

οι οδηγοί για τους εκπαι-

δευτικούς και το ανάλογο 

εκπαιδευτικό υλικό, το 

οποίο περιλαμβάνει διάφο-

ρες ενότητες, όπως Scratch 

2.0, GPIO, Raspberry Pi 

GPIO και προγραμματισμός 

του με Python, κλπ. Για την 

προώθηση του έργου οι 

εταίροι συμμετείχαν σε 

ποικίλες  εκδηλώσεις με πιο 

πρόσφατα το Συνέδριο τω 

Ιρλανδών Εκπαιδευτικών, 

τη διεθνή συνάντηση AG 

Meetup # 2 Gamification & 

Games, Finding the 

Differences στην Ελλάδα, 

τις Ημέρες Μαθηματικών και 

Φυσικής στην Πολωνία, 

παρουσιάσεις σε εκπαι-

δευτικούς στην Ρουμανία 
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Εταίροι του έργου 
• • • 
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2η Συνάντηση Εταίρων 
 

Η 2η συνάντηση εργασίας των εταίρων 

διεξήχθη τον Ιούνιο του 2019 στα 

γραφεία της Emphasys στη Λευκωσία 

της Κύπρου. Οι εταίροι παρουσίασαν 

και συζήτησαν το πρώτο παραδοτέο 

του έργου και ανέλυσαν τους στόχους 

για το δεύτερο παραδοτέο. Επίσης 

κατέστρωσαν ένα λεπτομερές πλάνο 

εργασιών για το επόμενο διάστημα. Η 

επόμενη συνάντηση προγραμμα-

τίστηκε να γίνει τον Ιανουάριο του 2020 

στην Ελληνογερμανική Αγωγή στην 

Ελλάδα! 

 

 

 

 

 Βρείτε μας στο:   

 

 Find us in:   

 

 Βρείτε μας στο:   

 

 

 
 

  www.retrostem.eu  

   https://www.facebook.com/retrostem/  

 

  https://twitter.com/RETROSTEM1  

 

Γραφτείτε στα νέα και τις ανακοινώσεις μας! 
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