Πρόκειται να γίνουν
Στη στήλη «Πρόκειται να συμβούν» θα πληροφορείστε για μελλοντικές εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες,
διαγωνισμούς που αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες και τη διδασκαλία τους, Ενημερώστε τη συντακτική
επιτροπή για εκδηλώσεις που θέλατε να προβληθούν από τη στήλη αυτή στέλνοντας ηλεκτρονικό
μήνυμα στη διεύθυνση physcool@auth.gr

8οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και
Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών

Φυσικών Επιστημών». Οι εργασίες, ατομικές ή
ομαδικές, μπορούν να είναι: κατασκευές,
πειράματα, καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό σε

Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών

μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική (video, cd-rom,

(Ε.Κ.Φ.Ε.)

λογισμικό), θεατρική παράσταση, προτάσεις

Αιγάλεω

Συντονιστική

και

Επιτροπή

η

του

Ελληνική
Ευρωπαϊκού

για

workshop

και

on-stage

activities

προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο

(παρουσιάσεις). Όλες οι εργασίες θα πρέπει να

Προσκήνιο – Ευρώπη» (Science on Stage –

είναι δομημένες στις μεθόδους της διερευ-

Europe), διοργανώνουν τους 8ους Πανελλήνιους

νητικής μάθησης (Inquiry-based learning).

Αγώνες

Πειραμάτων

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εκπαι-

Φυσικών Επιστημών με θέμα: «Διαφωτίζοντας

δευτικοί κλάδων ΠΕ04, ΠΕ03, ΠΕ12, ΠΕ19,

την εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών»

ΠΕ20, ΠΕ60 και ΠΕ70, όλων των σχολείων

(«Illuminating Science Education»).

Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαί-

Οι

Κατασκευών

8οι

και

Πανελλήνιοι

θα

δευσης της χώρας, καθώς και οι αποσπασμένοι

πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Νοεμβρίου

εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας και Πρωτο-

2014 στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και

βάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς εποπτευό-

στο αμφιθέατρο του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, στο

μενους από το Υ.ΠΑΙ.Θ. (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Π.Ε.Κ.,

σχολικό συγκρότημα του

6ου

Αγώνες

Γενικού Λυκείου

Ε.Κ.Φ.Ε. κ.τ.λ.).

Αιγάλεω (πρώην ΕΠΛ), Μίνωος και Προόδου 1,
Αιγάλεω (Αθήνα).

Η κεντρική εκδήλωση του προγράμματος
Science on Stage – Europe θα πραγματοποιηθεί

Στους αγώνες θα παρουσιαστούν εργασίες

17 έως 20 Ιουνίου 2015, στο Queen Mary

εκπαιδευτικών ή/και εργασίες εκπαιδευτικών

University στο Λονδίνο. Οι εκπαιδευτικοί που

που

θα συμμετέχουν στην κεντρική εκδήλωση του

πραγματοποιήθηκαν

μαθητών

Δευτεροβάθμιας

με

συμμετοχή

ή/και

Πρωτο-

προγράμματος Science on Stage – Europe στο

βάθμιας Εκπαίδευσης με κεντρικό άξονα το

Queen Mary University στο Λονδίνο θα

θέμα: «Διαφωτίζοντας την εκπαίδευση των

συμμετέχουν επίσης και στα σεμινάρια και τα

Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
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workshops που θα πραγματοποιηθούν κατά

Το

συνέδριο

απευθύνεται

σε

εκπαι-

την διάρκεια της εκδήλωσης. Η γλώσσα της

δευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικο-

κεντρικής εκδήλωσης του προγράμματος είναι

τήτων, νέους επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές

η Αγγλική.

και σε στελέχη εκπαίδευσης που ενδια-

Τα έξοδα διαμονής στο Λονδίνο των επτά

φέρονται για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην

εκπαιδευτικών που θα βραβευθούν στους 8ους

εκπαίδευση και την ανάπτυξη των σχετικών

Πανελλήνιους Αγώνες, θα καλυφθούν από το

υποδομών και εφαρμογών στο ελληνικό

πρόγραμμα Science on Stage – Europe. Τα

εκπαιδευτικό σύστημα.

έξοδα μετάβασης στο Λονδίνο καθώς και τα

Κύριος σκοπός του συνεδρίου είναι να

έξοδα μετάβασης και διαμονής στην Αθήνα για

αναδείξει ιδέες και εμπειρίες σχετικές με την

τους 8ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών

αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη.

και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών θα
βαρύνουν τους συμμετέχοντες στους Αγώνες.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στους

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα
πραγματοποιηθούν κεντρικές ομιλίες, workshops (εργαστήρια), tutorials,

Αγώνες πρέπει να στείλουν τη συμμετοχή τους

ανακοινώσεις,

μέχρι 10 Οκτωβρίου 2014.

στρογγυλά τραπέζια σχετικά με τη θεμα-

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

τολογία του συνεδρίου, που θα πλαισιώνονται

με την Υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω στην

από παράλληλες συνεδρίες ειδικοτήτων.

ηλεκτρονική διεύθυνση: etsitop@otenet.gr

παρουσιάσεις

προφορικές
αφίσας

και

Η Οργανωτική Επιτροπή καλεί όσους και
όσες ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εργασίες

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο
Ημαθίας

σχετικές με τη θεματολογία του Συνεδρίου,
μέχρι

1

Φεβρουαρίου

2014.

Για

να

παρουσιαστεί μια εργασία στο συνέδριο θα
Η Πανελλήνια Ένωση εκπαιδευτικών για τις

πρέπει να έχει θετική αξιολόγηση από 2

Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος», η

τουλάχιστον μέλη της επιτροπής κριτών.

Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ

Πληροφορίες

στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε), και το

εργασιών είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο

Παράρτημα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

του Συνεδρίου:

Ημαθίας, σε συνεργασία με το Δήμο Νάουσας,

και στο facebook: https://www. facebook.-

τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ημαθίας, τη

com/hmathia2014

σχετικά

με

την

υποβολή

http://hmathia14. ekped.gr/

Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Ημαθίας και το
Σύλλογο
νώνουν

Επιμορφωτών
το

3ο

ΤΠΕ@Ε,

Πανελλήνιο

διοργα-

Εκπαιδευτικό

Συνέδριο Ημαθίας με θέμα: «Αξιοποίηση των
Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη».

Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
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