
2η 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 

 

Στη συνέχεια της 1ης Ανακοίνωσης μας σας ενημερώνουμε ότι 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, διοργανώνουν το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή 

Συμμετοχή με τίτλο: «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού στα Μαθηματικά και τις 

Φυσικές Επιστήμες». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου 2014 

(16.00-21.00) και 18 Οκτωβρίου 2014 (9.00-21.00) στις εγκαταστάσεις της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο. 

Ύστερα από τη διαδικασία κρίσης των περιλήψεων των εργασιών που κατατέθηκαν, 

θα παρουσιαστούν στο συνέδριο ενενήντα (90) εργασίες.   

Οι επτά θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους αναπτύχθηκαν οι εργασίες που θα 

παρουσιαστούν στο συνέδριο 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. 

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: διαθεματική προσέγγιση. 

 

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει: 

 Προσκεκλημένες Ομιλίες 

 Προφορικές Ανακοινώσεις 

 Συμπόσια 

 Εργαστήρια 

 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 

Ανακοίνωση προγράμματος: 15 Σεπτεμβρίου 2014 

Διεξαγωγή Συνεδρίου: Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 (16.00-21.00) και Σάββατο 

18 Οκτωβρίου 2014 (9.00-21.00) 

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. 



 

Ιστοσελίδα του συνεδρίου:  

 http://ltee.org/sekpy2014 

 

Email επικοινωνίας:  

sekpy2014@aegean.gr  

 

Εγγραφή στο συνέδριο 

Για την εγγραφή στο συνέδριο συμπληρώστε το «ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» (που 

υπάρχει στην ιστοσελίδα του συνεδρίου). Τα έξοδα συμμετοχής αναφέρονται στον 

ακόλουθο Πίνακα. 

 

Έγκαιρη πληρωμή 

(μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 

2014) 

Μετά την 15η Σεπτεμβρίου 

2014 

Πανεπιστημιακοί 40 ευρώ 50 ευρώ 

Εκπαιδευτικοί 20 ευρώ 30 ευρώ 

Φοιτητές 10 ευρώ 15 ευρώ 

 

Για την κατάθεση των χρημάτων θα χρησιμοποιηθεί ο τραπεζικός λογαριασμός 

ALPHA BANK: 601002001000326. 

Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας και ο 

κωδικός του Συνεδρίου: 2617. 

Το έγγραφό της κατάθεσης μαζί με το αρχείο «ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» (που υπάρχει 

στην ιστοσελίδα του συνεδρίου) συμπληρωμένο θα πρέπει να στέλνονται στο email 

του συνεδρίου (sekpy2014@aegean.gr) για να θεωρείται η διαδικασία 

ολοκληρωμένη. 

Τα έξοδα συμμετοχής περιλαμβάνουν: 

 Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος 

 Συνεδριακό Υλικό  

 Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή 

 Διαλείμματα Καφέ 

 Ελαφρά γεύματα 

 Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 

http://ltee.org/sekpy2014
mailto:sekpy2014@aegean.gr
http://ltee.org/sekpy2014/files/Entypo_Eggrafhs.doc
mailto:sekpy2014@aegean.gr


Υποβολή εργασιών (πλήρες κείμενο) 

Όλες οι εργασίες θα υποβληθούν σε τυφλό σύστημα κρίσης από δύο κριτές. Σε 

περίπτωση απόκλισης των κρίσεων, θα πραγματοποιηθεί και τρίτη κρίση από μέλη 

της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου. 

Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του συνεδρίου. 

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του συνεδρίου, 

εφόσον οι συγγραφείς ή τουλάχιστον ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την 

εργασία έχουν εγγραφεί σε αυτό. 

Για την υποβολή του ολοκληρωμένου κειμένου της εργασίας σας, κατεβάστε στον 

υπολογιστή σας και χρησιμοποιήστε το υπόδειγμα μορφοποίησης – «ΜΟΡΦΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ» (που υπάρχει στην ιστοσελίδα του συνεδρίου). 

Στείλτε το αρχείο με την εργασία σας στη διεύθυνση: sekpy2014@aegean.gr   

 

Σημείωση: Πληροφορίες για τη διαμονή των συνέδρων στη Ρόδο παρέχονται στην 

ιστοσελίδα του συνεδρίου. 

 

Εκ μέρους της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής 

 

Χρυσάνθη Σκουμπουρδή 

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

 

Μιχάλης Σκουμιός 

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

http://ltee.org/sekpy2014/files/Morfh_Ergasiwn.doc
http://ltee.org/sekpy2014/files/Morfh_Ergasiwn.doc
mailto:sekpy2014@aegean.gr

