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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

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των
Φυσικών Επιστημών και Νέων
Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
«Διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές
Επιστήμες και στην Τεχνολογία: Έρευνες,
καινοτομίες και πρακτικές »
Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διδακτικής
των
Φυσικών
Επιστημών
και
Νέων
Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση θα γίνει στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη
στις 8-10 Μαίου του 2015. Το 9ο Συνέδριο
οργανώνεται από την «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» /ΕΝΕΦΕΤ» σε συνεργασία
με την Παιδαγωγική Σχολή -Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανακοίνωση και
η ενημέρωση για τις έρευνες που διεξάγονται,
η συζήτηση για τη βελτίωση της εκπαίδευσης
στις ΦΕ και την Τεχνολογία, η ανάδειξη
τεκμηριωμένων εφαρμογών, η επικοινωνία και
η αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητών και
εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων.
Τις εργασίες του 9ου Πανελλήνιου Συνέδριου
της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και
Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση μπορούν
να
παρακολουθήσουν
όλοι
όσοι
ενδιαφέρονται, είτε με εργασία (προφορική
ανακοίνωση, συμπόσιο, αφίσα, εργαστήριο,
συνεδρία στρογγυλής τραπέζης, εργασία
εφαρμογών) είτε με απλή συμμετοχή (χωρίς
εργασία). Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή
στο Συνέδριο επιβαρύνεται με έξοδα εγγραφής.
Το κόστος εγγραφής διαφοροποιείται ανάλογα
με την ιδιότητα του συμμετέχοντος, αλλά και
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την ημερομηνία καταβολής του αντίστοιχου
ποσού. Η προεγγραφή γίνεται μέχρι τις 20
Μαρτίου 2015 και η εγγραφή μετά από αυτή
την ημερομηνία
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
http://synedrioenephet2015.web.auth.gr/wordpress/
Πρόεδρος του Συνεδρίου: Δημήτρης Ψύλλος,
Καθηγητής ΠΤΔΕ ΑΠΘ, psillos@eled.auth.gr,
τηλ. 2310991216

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο των
Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη».
Σύρος 26, 27, 28 Ιουνίου 2015. Υπό την
Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι ο γόνιμος
προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος
αναφορικά
με
την
εφαρμογή
των
«Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (ΤΠΕ-Ε),
καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές έτσι όπως
διαμορφώνονται
στη
σχολική
πραγματικότητα. Ιδιαίτερα στοχεύει στο να
ευαισθητοποιήσει τους/τις εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση ανάδειξης
των θεμάτων διδακτικής μεθοδολογίας με την
αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Το
Συνέδριο
απευθύνεται
στους/στις
Εκπαιδευτικούς
όλων
των
γνωστικών
αντικειμένων
της
Προσχολικής
και
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Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης,
της
Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής, στους/στις
Επιμορφωτές/τριες των ΤΠΕ, καθώς και
στους/στις Σχολικούς Συμβούλους, και στα
Στελέχη Εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα αναζητεί
τη βέλτιστη συμβολή των ΤΠΕ στα ειδικευμένα
σχολεία όπως αυτά των Παλιννοστούντων, τα
Πολυπολιτισμικά Σχολεία, τα Μουσικά και
Καλλιτεχνικά Σχολεία, τα Ολοήμερα Δημοτικά
κ.ά.
Το Συνέδριο αφορά τόσο τη Δημόσια όσο και
την Ιδιωτική Εκπαίδευση, που αναζητά
τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη
βελτίωση της Μαθησιακής και Διδακτικής
Διαδικασίας και την καλύτερη οργάνωση της
Εκπαιδευτικής κοινότητας (Παιδαγωγική
αξιοποίηση των λογισμικών, χρήση του
διαδικτύου στη διδακτική πράξη, υπηρεσίες
του WEB 2.0).
Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί όσους/ες
ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εισηγήσεις
σχετικές με τη θεματολογία του Συνεδρίου. Στο
Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν εργασίεςεισηγήσεις τεσσάρων κατηγοριών. Το πλήρες
κείμενο της εισήγησης δε θα πρέπει να ξεπερνά
το μέγιστο αριθμό σελίδων που αντιστοιχεί σε
κάθε κατηγορία εισήγησης, δηλαδή:
 Πλήρεις Εισηγήσεις: 6-10 σελίδες.
 Σύντομες Εισηγήσεις: 4-6 σελίδες.
 Συνεδρίες
Στρογγυλής
Τράπεζας
(Panels): 3-4 σελίδες.
 Εργαστηριακές παρουσιάσεις (tutorials
& workshops): 3-4 σελίδες.
Πληροφορίες για το Συνέδριο:
Νίκος Τζιμόπουλος
Τηλ.: 2281079396, 6979776923
e-mail: ntzimop@sch.gr
Δικτυακός τόπος: www.e-diktyo.eu
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