_________________________________________________

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 για την Προώθηση
της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας
Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση
της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας θα διεξαχθεί
στη Λάρισα στις 23, 24 & 25 Οκτωβρίου 2015.
Το συνέδριο διοργανώνει η Επιστημονική
Ένωση
για
την
Προώθηση
της
Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) σε
συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση
Α/θμιας
και
Β/θμιας
Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
(Παιδαγωγικά
Τμήματα
Δημοτικής
εκπαίδευσης, Προσχολικής Εκπαίδευσης και
Ειδικής Αγωγής) και το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
(Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας).
Σκοπός του είναι να προωθήσει το γόνιμο και
δημιουργικό διάλογο μέσα στην εκπαιδευτική
κοινότητα καθώς και να θέσει τις βάσεις
ευρύτερων προβληματισμών αναφορικά με
την
υιοθέτηση
οποιασδήποτε
μορφής
εκπαιδευτικής καινοτομίας που έχει σχέση,
είτε με τη διδασκαλία και τη μάθηση σε όλες
τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, είτε με κάθε άλλη
πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της
σχολικής ζωής.
Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε:
 Εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης.
 Εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης.
 Εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης.
 Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 Ερευνητές της Εκπαίδευσης.
 Εκπαιδευτές Ενηλίκων.
 Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς
Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση

Για
περισσότερες
πληροφορίες:
http://synedrio.eepek.gr/index.php

1ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο
Εφαρμοσμένης Διδακτικής
Ο Επιστημονικός Πολιτιστικός Σύλλογος
eκπ@ιδευτικός κύκλος διοργανώνει σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας,
την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, το Δήμο
Δράμας, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και
Μηχανικών
Υπολογιστών
του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το: 1ο Διεθνές
Βιωματικό
Συνέδριο
Εφαρμοσμένης
Διδακτικής με θέμα: «Καινοτόμες Εφαρμογές
στη Διδακτική Πράξη».
Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 27 έως 29
Νοεμβρίου 2015 στην πόλη της Δράμας.
Για την εξέλιξη των διαδικασιών του
Συνεδρίου παρακολουθείτε την επίσημη
ιστοσελίδα του Επιστημονικού Πολιτιστικού
Συλλόγου εκπ@ιδευτικός κύκλος στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.educircle.gr/synedrio.
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4ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο
Κεντρικής
Μακεδονίας με θέμα: «Αξιοποίηση των
Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη»

Στη Θεσσαλονίκη, στις 8 & 9 Απριλίου 2016, θα
πραγματοποιηθεί το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Αξιοποίηση
των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη», το οποίο
διοργανώνουν:
 Η Πανελλήνια Ένωση εκπαιδευτικών για
τις
Φυσικές
Επιστήμες
«Μιχάλης
Δερτούζος»
 Η «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και
της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (eΔίκτυο-ΤΠΕΕ, www.e-diktyo.eu),
 Η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση
Νηπιαγωγών για την Αξιοποίηση των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών (Π.Ε.E.Ν.Α@ΤΠΕ) και
 Ο Σύλλογος Επιμορφωτών για την
Αξιοποίηση
των
Τεχνολογιών
της
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην
Εκπαίδευση (ΣΕΠ ΤΠΕ@Ε).
Το Συνέδριο αποτελεί συνέχεια των τριών
προηγουμένων
Συνεδρίων,
τα
οποία
πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία στη
Νάουσα και τη Βέροια το 2008, το 2010 και το
2014, υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., με
μεγάλη συμμετοχή (περισσότεροι από 600
εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων) και την
έκδοση έντυπων και ηλεκτρονικών Πρακτικών
με όλες τις εισηγήσεις.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς
όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, νέους
επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές, και σε
στελέχη της εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται
για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
και την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών και
εφαρμογών στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα.
Κύριος σκοπός του συνεδρίου είναι να
αναδείξει ιδέες και εμπειρίες σχετικές με την
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα
πραγματοποιηθούν
κεντρικές
ομιλίες,
workshops
(εργαστήρια),
προφορικές
ανακοινώσεις, παρουσιάσεις αφίσας και
στρογγυλά
τραπέζια
σχετικά
με
τη
θεματολογία του συνεδρίου, που θα
πλαισιώνονται από παράλληλες συνεδρίες
ειδικοτήτων.
Η Οργανωτική Επιτροπή καλεί όσους και όσες
ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εργασίες
Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση

Πρόκειται να συμβούν

σχετικές με τη θεματολογία του Συνεδρίου. Για
να παρουσιαστεί μια εργασία στο συνέδριο θα
πρέπει να έχει θετική αξιολόγηση από 2
τουλάχιστον μέλη της επιτροπής κριτών.
Δικτυακός τόπος του Συνεδρίου: http://4synthess2016.ekped.gr (για κάθε πληροφορία και
επικοινωνία)
και
στο
facebook:
https://www.facebook.com/tpe2016
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