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Πρόκειται να συμβούν

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

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή
Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα
Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.

Φυσικές Επιστήμες. Το Συνέδριο αυτό στοχεύει
τόσο

στη

βελτίωση

της

ποιότητας

του

παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου όσο και στη
διευκόλυνση της πρόσβασης των μελών της

Το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας
και Διδακτικής Μηχανικής του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Εργαστήριο
Φυσικών

Επιστημών

του

Π.Τ.Δ.Ε.

του

Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπό την αιγίδα της
Σχολής

Ανθρωπιστικών

Επιστημών

του

Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνουν τη
διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου

εκπαιδευτικής κοινότητας σε εκπαιδευτικό
υλικό

ανταποκρίνεται

και

τις

Φυσικές

Επιστήμες»,

που

θα

πραγματοποιηθεί στις 17-18 Οκτωβρίου 2014
στις

εγκαταστάσεις

Ανθρωπιστικών

της

Σχολής

Επιστημών

του

Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο.
Μέσω
υποστήριξη

του
και

Συνεδρίου

στην

Παράλληλα,

αναγκαιότητα

για

εκπαιδευτικών, αλλά και την εξοικείωσή τους
με τη μεθοδολογία παραγωγής, χρήσης και
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού στα
Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.
Στο Συνέδριο έχει προσκληθεί και θα
συμμετέχει

ο

Professeur

Pierre

Léna,

Αστροφυσικός, μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας
των

Επιστημών

Εργαστηρίου

La

και
main

Πρόεδρος
à

la

του
pâte

(http://www.fondation-lamap.org/).
Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή

επιχειρείται

ανάπτυξη

ερευνών.

συνεχή και συστηματική επιμόρφωση των

με Διεθνή Συμμετοχή με τίτλο: «Ανάπτυξη
Εκπαιδευτικού Υλικού στα Μαθηματικά

σύγχρονων

θέσεων

η
και

προτάσεων, ενώ παράλληλα δίνεται η ευκαιρία

εργασιών και τις σημαντικές ημερομηνίες του
Συνεδρίου είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο:
http://ltee.org/sekpy2014

σε εκπαιδευτικούς, επιστήμονες και ερευνητές
να προβάλουν τις απόψεις τους και να
προτείνουν νέες ιδέες σε σχέση με το

8οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και
Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών

εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και τις

Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
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Το

Εργαστηριακό

Κέντρο

Φυσικών

Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιγάλεω και η Ελληνική
Συντονιστική

Επιτροπή

Πατρών

–

Μουσείο

Επιστημών

και

Τεχνολογίας.

Ευρωπαϊκού

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας,

προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο

Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών

Προσκήνιο – Ευρώπη» (Science on Stage –

Επιστημών (ΙΦΔΦΕ) πραγματοποιήθηκε το

Europe), διοργανώνουν τους 8ους Πανελλήνιους

2001 στη Θεσσαλονίκη και έκτοτε αποτελεί

Αγώνες

διαθεματικό σημείο αναφοράς για ερευνητές,

Κατασκευών

του

Πρόκειται να συμβούν

και

Πειραμάτων

Φυσικών Επιστημών με θέμα: «Διαφωτίζοντας

φοιτητές

την εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών»

δραστηριοποιούνται τόσο στα ακαδημαϊκά

(«Illuminating Science Education»).

πεδία της Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής

Οι

8οι

Πανελλήνιοι

Αγώνες

και

εκπαιδευτικούς

που

θα

των Φυσικών Επιστημών, όσο και στο σχολείο,

πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Νοεμβρίου

διερευνώντας τις δυνατότητες συνευρέσεων

2014 στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και

και συνεργασιών μεταξύ των ανθρώπων που

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

υπηρετούν τους χώρους αυτούς.

σχολικό συγκρότημα του 6ου Γενικού Λυκείου

Τα δυο τελευταία συνέδρια (6ο και 7ο)

Αιγάλεω (πρώην ΕΠΛ), Μίνωος και Προόδου 1,

πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια ή παράλληλα

Αιγάλεω (Αθήνα).

με σχετικά διεθνή συνέδρια (11th International

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στους

History,

Philosophy and

Conference

μέχρι 10 Οκτωβρίου 2014.

International Conference of the European

περισσότερες

Θεσσαλονίκη

Teaching

Αγώνες πρέπει να στείλουν τη συμμετοχή τους
Για

στη

Science

και

5th

πληροφορίες

Society of History of Science στην Αθήνα)

επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε.

φέρνοντας σε άμεσο διάλογο Έλληνες και

Αιγάλεω

ξένους

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση:

etsitop@otenet.gr

ερευνητές

και

εκπαιδευτικούς.

Φέτος, το 2014, το 8ο συνέδριο ΙΦΔΦΕ
(επανα)θέτει

το

βασικό

ερευνητικό

και

εκπαιδευτικό ερώτημα που απασχολεί τη
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας,
Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών
Επιστημών

συγκεκριμένη κοινότητα, δηλαδή το αν και με
ποιους τρόπους η Ιστορία και η Φιλοσοφία
των φυσικών επιστημών είναι δυνατόν να
συμβάλλει στην αναβάθμιση της διδασκαλίας

Το Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών
Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου
Πατρών διοργανώνει το 8ο Πανελλήνιο Συνέριο
Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των
Φυσικών Επιστημών στις 16-18 Νοεμβρίου
2014 στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου

Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση

τους στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες,
στην υποβοήθηση της επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών

καθώς

και

στην

αποτελεσματική επικοινωνία των φυσικών
επιστημών στο ευρύ κοινό σε χώρους άτυπης
και

μη
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επιστημών και τεχνολογίας, τύπος, τηλεόραση

διάστασης της επιστημονικής γνώσης; Η

και διαδίκτυο, εκδόσεις, εκπαίδευση εκτός

ανάδειξη της πολιτισμικής διάστασης της

σχολείου). Απ’ την άλλη μεριά παραμένουν

επιστημονικής γνώσης στο σχολείο και στη μη

ισχυρές

και

τυπική εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει στον

εκπαιδευτικών, από την εποχή ακόμη που ο T.

επαναπροσδιορισμό των σχέσεων ανάμεσα

Kuhn

που

στις φυσικές επιστήμες και τον πολιτισμό,

επισημαίνουν τους κινδύνους στρέβλωσης της

δεδομένου ότι οι σχέσεις αυτές φαίνεται να

Ιστορίας των φυσικών επιστημών κατά το

έχουν διαρραγεί πλήρως στη σύγχρονη εποχή

μετασχηματισμό της σε εκπαιδευτικό υλικό.

μας;

Πώς εξελίσσεται η διαμάχη αυτή και ποια

Το συνέδριο απευθύνεται σε ερευνητές της

μορφή λαμβάνει στον ελληνικό χώρο; Πώς

ιστορίας, φιλοσοφίας και διδακτικής των

εξελίσσεται διεθνώς και στην Ελλάδα η έρευνα

φυσικών επιστημών και συναφών επιστημών,

και διδασκαλία στο χώρο αυτό; Ιδιαίτερα στον

σε

ελληνικό

εκπαίδευσης

οι

θέσεις

διατύπωσε

χώρο,

ερευνητών

σχετικές

στον

απόψεις,

οποίο

συγκυριακά

εκπαιδευτικούς
όλων

και

στελέχη

της

των

βαθμίδων,

σε

αναπτύχθηκαν κατά καιρούς φιλόδοξες και

επαγγελματίες της επικοινωνίας της εικόνας

καινοτόμες προσπάθειες, υπάρχουν ρεύματα

και της κουλτούρας (δημοσιογράφους, στελέχη

έρευνας

μουσείων), σε φοιτητές παιδαγωγικών ή

ή/και

πρακτικές

συστηματοποιούν

την

που

ήδη

να

υπάρχουσα

άλλων

πανεπιστημιακών

τμημάτων

που

εμπειρία και να καλλιεργούν νέες μεθοδολογίες

ενδιαφέρονται για την διάδοση των φυσικών

σχεδιασμού

επιστημών στην κοινωνία και την εκπαίδευση,

και

ανάπτυξης

σχετικού

εκπαιδευτικού υλικού;

καθώς και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται

Παράλληλα, στο συνέδριο είναι δυνατόν

για τα σχετικά ζητήματα και αποτελεί τον

να φιλοξενηθούν εργασίες που αναφέρονται σε

αποδέκτη της προσπάθειας για τη δημόσια

όλες τις πλευρές της πολιτισμικής διάστασης

κατανόηση της επιστήμης.

της επιστημονικής γνώσης στις τυπικές και

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή

μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης. Οι σχέσεις της

εργασιών και τις σημαντικές ημερομηνίες του

σχολικής

Συνεδρίου είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο:

ή

εκλαϊκευμένης

επιστημονικής

γνώσης με προβλήματα της καθημερινής ζωής,

http://www.hipst.gr/

με τεχνολογικά ζητήματα, με περιβαλλοντικά
θέματα και με δραστηριότητες των τεχνών
αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της
διάστασης
πραγμάτευσης

και

πιθανά
των

αντικείμενα

εργασιών

αυτών.

Υφίσταται διεθνώς και στην Ελλάδα ένα
ερευνητικό

ρεύμα

ή/και

πρακτικές

διδασκαλίας και εκλαΐκευσης της πολιτισμικής
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