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Πρϐςκληςη για εργαςύεσ
Καλωςορύζουμε εργαςύεσ τριών κατηγοριών:
Α) Θεωρητικϋσ εργαςύεσ, που θα ενημερώνουν τουσ δϊςκαλουσ τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ
και τουσ καθηγητϋσ Υυςικών Επιςτημών τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ για τισ απαντόςεισ που
διεθνώσ δύνονται ςόμερα ςτα ερωτόματα (ςε ϋνα η περιςςϐτερα):


Γιατύ η διδαςκαλύα των Υυςικών Επιςτημών αποτελεύ αναγκαιϐτητα τησ εκπαύδευςησ ςόμερα;



Σι να ςυμπεριληφθεύ ωσ περιεχϐμενο διδαςκαλύασ ςτα μαθόματα Υυςικών Επιςτημών;



Πώσ να διδαχθεύ το ςυγκεκριμϋνο περιεχϐμενο;



Γιατύ, πώσ και ςε τι να αξιολογηθοϑν οι μαθητϋσ;
και επιπλϋον,



Θϋματα Υυςικών Επιςτημών που ςυνόθωσ παρουςιϊζονται λανθαςμϋνα ςε ςχολικϊ βιβλύα.
Εύναι επιθυμητϐ κϊθε ϋνα απϐ τα ϊρθρα που εμπύπτει ςε αυτϋσ τισ θεματικϋσ περιοχϋσ να μην

ξεπερνϊ ςε ϋκταςη τισ 3.000 περύπου λϋξεισ, χωρύσ τισ εικϐνεσ ό πύνακεσ που τυχϐν θα περιλαμβϊνει.
Β) Εργαςύεσ “τησ πρώτησ γραμμόσ” που θα παρουςιϊζουν καλϋσ ιδϋεσ και πρακτικϋσ ϊμεςα
εφαρμϐςιμεσ και χρόςιμεσ ςτην τϊξη και θα αναφϋρονται:


ε ςχϋδια εργαςύασ (projects) Υυςικών Επιςτημών που ϋχουν εφαρμοςτεύ «επιτυχώσ» ςτη
ςχολικό τϊξη



την αξιοπούηςη των Σ.Π.Ε. ςτη διδαςκαλύα των Υυςικών Επιςτημών



ε ςυγκεκριμϋνεσ πρακτικϋσ αξιοπούηςησ τησ ιςτορύασ των Υυςικών Επιςτημών ςτην τϊξη,



ε πρωτϐτυπεσ/καινοτϐμεσ διαδικαςύεσ που ϋχουν γύνει και αφοροϑν την αϑξηςη του
ενδιαφϋροντοσ των μαθητών για τισ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ



ε πειρϊματα Υυςικών Επιςτημών, τα οπούα κατϊ προτύμηςη δεν απαιτοϑν εξειδικευμϋνο
εργαςτηριακϐ εξοπλιςμϐ, που ςυνδϋονται με ςυγκεκριμϋνη διδακτϋα ϑλη π.χ. πρϐςθεςη ό
αντικατϊςταςη κϊποιου πειρϊματοσ ςε ςυγκεκριμϋνη ενϐτητα του ςχολικοϑ βιβλύου ό του
αντύςτοιχου εργαςτηριακοϑ οδηγοϑ
 ε καταςτϊςεισ τησ καθημερινόσ ζωόσ που μποροϑν να αξιοποιηθοϑν διδακτικϊ κατϊ τη
διδαςκαλύα ςυγκεκριμϋνησ διδακτϋασ ϑλησ.
Ουςιαςτικϊ μϋςα απϐ τα ϊρθρα αυτόσ τησ κατηγορύασ επιδιώκεται η διϊχυςη των διδακτικών

εμπειριών μασ. Εύναι επιθυμητϐ κϊθε ϋνα απϐ τα ϊρθρα που εμπύπτει ςε αυτϋσ τισ θεματικϋσ περιοχϋσ
να μην ξεπερνϊ ςε ϋκταςη τισ 3.000 περύπου λϋξεισ, χωρύσ τισ εικϐνεσ ό πύνακεσ που τυχϐν θα
περιλαμβϊνει.
Γ) Μεταφραςμϋνα ςημαντικϊ ϊρθρα που ϋχουν δημοςιευτεύ ςτη διεθνό βιβλιογραφύα και
αφοροϑν τη διδαςκαλύα ενϐσ τουλϊχιςτον τομϋα των Υυςικών Επιςτημών. Η ϋκταςη αυτών των
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ϊρθρων θα εύναι ϐςη και η ϋκταςη των πρωτϐτυπων. Παρακαλούνται οι ςυνϊδελφοι που ϋχουν υπόψη
τουσ ϊρθρο κατϊλληλο για αυτό τη ςτόλη, πριν ξεκινόςουν τη μετϊφραςό του, να επικοινωνόςουν με τη
ςυντακτικό επιτροπό του περιοδικού ώςτε να εξαςφαλιςτεύ η ςχετικό ϊδεια του αρχικού εκδότη.
Οι εργαςύεσ των δϑο πρώτων κατηγοριών που θα υποβϊλλονται ςτο περιοδικϐ θα γύνονται
δεκτϋσ ό ϐχι για δημοςύευςη μετϊ απϐ διπλό τυφλό κρύςη. Απϐ τουσ ςυγγραφεύσ των εργαςιών που θα
γύνουν δεκτϋσ για δημοςύευςη θα ζητηθεύ να ςτεύλουν μια μικρό φωτογραφύα τουσ, τϑπου
ταυτϐτητασ, και ςϑντομο βιογραφικϐ ςημεύωμα (50-70 λϋξεισ). Οδηγύεσ για τη ςυγγραφό των
εργαςιών θα βρεύτε ςτο δικτυακϐ τϐπο του περιοδικοϑ.
Ερωτόςεισ, κριτικό και ςχϐλια ςε ϊρθρα που ϋχουν δημοςιευτεύ ςτο περιοδικϐ γύνονται
ευχαρύςτωσ δεκτϊ. ε περύπτωςη ςχολύων, αν η ςυντακτικό επιτροπό του περιοδικοϑ κρύνει, οι
ςυγγραφεύσ που τα υποβϊλλουν θα κληθοϑν να επικοινωνόςουν ϊμεςα με τον ςυγγραφϋα του
αρχικοϑ ϊρθρου, και, αν ςυμφωνόςουν ςε ϋνα κεύμενο, αυτϐ να δημοςιευτεύ και με τα δϑο ονϐματα.
Εϊν αυτϐ δεν εύναι εφικτϐ, θα υπϊρχει χωριςτϊ το ςχϐλιο και η απϊντηςη αν βϋβαια αυτό θεωρεύται
αναγκαύα. ε κϊθε περύπτωςη και τα ςχϐλια θα περνοϑν απϐ διαδικαςύα τησ διπλόσ τυφλόσ κρύςησ.
Επιπλϋον ςτο περιοδικϐ ςχεδιϊζεται να υπϊρχουν:


τόλη αλληλογραφύασ, μϋχρι 250 λϋξεισ ανϊ επιςτολό



Παρουςύαςη και κριτικό βιβλύων ό δικτυακών τϐπων ςχετικών με το αντικεύμενο του
περιοδικοϑ



Ανακοινώςεισ επικεύμενων ςυνεδρύων, ημερύδων κτλ ςχετικών με το αντικεύμενο του
περιοδικοϑ



το τεϑχοσ του Ιουνύου κϊθε χρονιϊσ θα δημοςιεϑεται ευρετόριο ςυγγραφϋων και εργαςιών
που ϋχουν δημοςιευτεύ ςτο περιοδικϐ την τρϋχουςα ακαδημαώκό χρονιϊ.
Αν θα θϋλατε να ςυζητόςουμε οποιαδόποτε ϊλλη δικό ςασ ιδϋα, που να προωθεύ τη διδαςκαλύα

των Υυςικών Επιςτημών, παρακαλοϑμε επικοινωνόςτε με τη ςυντακτικό επιτροπό του περιοδικοϑ
ςτην ηλεκτρονικό διεϑθυνςη: physcool@auth.gr.

Φυςικϋσ Επιςτόμεσ ςτην Εκπαύδευςη

Τεύχοσ 11 – Καλοκαύρι 2016

[6]

