
1η ανακοίνωση  

 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το 

Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές 

Επιστήμες 

 

 

«Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού στα Μαθηματικά και τις 

Φυσικές Επιστήμες» 

 

Ρόδος, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014 

 

 

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 με Διεθνή Συμμετοχή με τίτλο: «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού 

Υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες», που θα πραγματοποιηθεί στις 

17-18 Οκτωβρίου 2014 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο. 

Το εκπαιδευτικό υλικό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Όλο και περισσότεροι ερευνητές διεθνώς -ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια- 

μελετούν αφενός την επίδραση της χρήσης του στη διαδικασία της διδασκαλίας και 

της μάθησης καταγράφοντας απόψεις, στάσεις, τρόπους χρήσης και αποτελέσματα 

και αφετέρου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διερευνώντας τη λειτουργία του, τα 

όρια και τις δυνατότητες χρήσης του. Τα αποτελέσματα των ερευνών συνηγορούν 

στο ότι το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες και προϋποθέσεις, να 

υποστηρίξει τόσο τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθητών -συμβάλλοντας στην 

οικοδόμηση της γνώσης και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων- όσο και την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 



Μέσω του Συνεδρίου με θέμα: «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού στα 

Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες», επιχειρείται η υποστήριξη και ανάπτυξη 

θέσεων και προτάσεων, ενώ παράλληλα δίνεται η ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς, 

επιστήμονες και ερευνητές να προβάλουν τις απόψεις τους και να προτείνουν νέες 

ιδέες σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. 

Το Συνέδριο  αυτό στοχεύει τόσο στη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου 

εκπαιδευτικού έργου όσο και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των μελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας σε εκπαιδευτικό υλικό σύγχρονων ερευνών. Παράλληλα, 

ανταποκρίνεται στην αναγκαιότητα για συνεχή και συστηματική επιμόρφωση των 

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 και Πρόεδρος του 

Εργαστηρίου  La main à la pâte (http://www.fondation-lamap.org/), Professeur 

émérite, Université Paris Diderot. Το Εργαστήριο La main à la pâte, δημιουργήθηκε 

στο Σικάγο, με πρωτοβουλία του Νομπελίστα Φυσικής Leon Lederman και εισήλθε 

στη Γαλλία το 1996 με πρωτοβουλία του George Charpak (Βραβείο Νόμπελ 

Φυσικής) και στη συνέχεια των Pierre Léna και Yves Quéré, με την υποστήριξη της 

Γαλλικής Ακαδημίας των Επιστημών. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι να βοηθήσει 

τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να διδάξουν αποτελεσματικά τις 

Φυσικές Επιστήμες εφαρμόζοντας διερευνητικές διδακτικές προσεγγίσεις. 

 

Οι επτά θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους προτείνεται να αναπτυχθούν οι  

εργασίες του συνεδρίου είναι: 

1. Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στα Μαθηματικά και τις 

Φυσικές Επιστήμες. 

2. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές 

Επιστήμες. 

3. Επιλογή, προσαρμογή και χρήση του εκπαιδευτικού υλικού από τους 

εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες. 

4. Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες για 

επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαίδευση υποψηφίων εκπαιδευτικών. 

http://www.fondation-lamap.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Qu%C3%A9r%C3%A9


5. Το εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες και η 

πρόκληση των νέων τεχνολογιών. 

6. Το παιχνίδι ως εκπαιδευτικό υλικό για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές 

Επιστήμες. 

7. Εκπαιδευτικό υλικό και άτυπη μάθηση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές 

Επιστήμες. 

 

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει: 

 Προσκεκλημένες Ομιλίες 

 Προφορικές Ανακοινώσεις 

 Αναρτημένες Εργασίες 

 

Το Συνέδριο απευθύνεται σε: 

 Επιστήμονες και ερευνητές με ενδιαφέρον στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 

στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. 

 Στελέχη της εκπαίδευσης. 

 Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων.  

 

Τόπος διεξαγωγής συνεδρίου 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κτίριο Κλεόβουλος, Λεωφόρος Δημοκρατίας 1, Ρόδος. 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες 

Υποβολή Περίληψης: 30 Ιουνίου 2014 

Ενημέρωση για την αποδοχή της Περίληψης: 1 Σεπτεμβρίου 2014 

Ανακοίνωση προγράμματος: 15 Σεπτεμβρίου 2014 

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 17-18 Οκτωβρίου 2014 

Λήξη υποβολής εργασιών (πλήρες κείμενο): 15 Νοεμβρίου 2014 

Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 10 Ιανουαρίου 2015 

Υποβολή τελικών εργασιών για τα Πρακτικά: 30 Ιανουαρίου 2015 

Έκδοση Πρακτικών: 15 Φεβρουαρίου 2015. 

 

H ιστοσελίδα του συνεδρίου:  

ltee.org/sekpy2014  



Email επικοινωνίας:  

sekpy2014@aegean.gr 

 

Υποβολή περιλήψεων 

 Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο της εργασίας 

(κεφαλαία γράμματα, bold, 14 στιγμές Times New Roman). 

 Αφήστε μία σειρά και παραθέστε τα ονόματα και τα επώνυμα των συγγραφέων, 

τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις 

(πεζά γράμματα, bold, 12 στιγμές Times New Roman). Το όνομα του συγγραφέα 

που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι με υπογράμμιση.  

 Αφήστε μία σειρά και παραθέστε την περίληψη της εργασίας, έκτασης 300-350 

λέξεων, με μονό διάστιχο μεταξύ των γραμμών (περιθώρια πάνω, κάτω, αριστερά 

και δεξιά 2,5εκ, μέγεθος και στυλ γραμματοσειράς 12 στιγμές Times New 

Roman). 

 Αποθηκεύστε το αρχείο σας ως έγγραφο Word και ονομάστε το, χρησιμοποιώντας 

το επώνυμο του πρώτου από τους συγγραφείς της εργασίας. 

 Στείλτε το αρχείο στη διεύθυνση: sekpy2014@aegean.gr  

 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγραφές, τον τρόπο υποβολής και τις 

προδιαγραφές των εργασιών θα δοθούν κατά την 2η Ανακοίνωση του συνεδρίου. 

 

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής 

 

Χρυσάνθη Σκουμπουρδή 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Μιχάλης Σκουμιός 

Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου 


