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1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας. Έδρες τους.
2. Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. της χώρας.
(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας)
3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
4. Δημόσια και Ιδιωτικά Γυμνάσια, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.
της χώρας.
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.
της χώρας).

ΠΡΟΣ:

KOIN:

1. Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων Πειραματικών Σχολείων
elmeprotypon@gmail.com
2. Εργαστήριο Έρευνας για τη Διδασκαλία
των Μαθηματικών του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Παν. Πατρών
(μέσω της ανωτέρω Ε.Λ.Μ.Ε.)
3. Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
(μέσω της ανωτέρω Ε.Λ.Μ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «1ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στο συνεδριακό κέντρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» στην Αθήνα – 11-12 Μαρτίου 2017».
Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 194552/ΓΓ1/15-11-2016 και 3649/Δ2/10-01-2017 εισερχόμενα έγγραφα
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι το Εργαστήριο Έρευνας για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών, το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και η
Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων Πειραματικών Σχολείων διοργανώνουν το
«1ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης»

στις 11 και 12 Μαρτίου 2017 στην Αθήνα και στο συνεδριακό κέντρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
Το «1ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης» απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές
Γυμνασίων - Λυκείων δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν εργασίες με μορφή ολοκληρωμένης
επιστημονικής μελέτης/έρευνας και φιλοδοξεί να εισαγάγει τους μαθητές στη φιλοσοφία της
παρουσίασης επιστημονικής εργασίας σε Επιστημονικό Συνέδριο.
Το Μαθητικό Συνέδριο στοχεύει:
 να προσομοιώσει ένα Επιστημονικό Συνέδριο δίνοντας βήμα σε μαθητές να παρουσιάσουν τα
αποτελέσματα των ερευνών που έχουν υλοποιήσει στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων ή και
ευρύτερων συνεργασιών.
 να ενθαρρύνει τους μαθητές στη συγγραφή μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας
ακολουθώντας συγκεκριμένη μορφοποίηση και τηρώντας κανόνες εγκυρότητας, όπως η
αναφορά στη βιβλιογραφία κατά τα πρότυπα μιας επιστημονικής εργασίας.
 να ενθαρρύνει τη συμμετοχή μαθητών σε ερωτήσεις και συζητήσεις (π.χ. στρογγυλή τράπεζα)
στο πλαίσιο του Συνεδρίου.
 να προωθήσει τη συνεργασία σχολικών μονάδων με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και
Ερευνητικά Ινστιτούτα με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα σύγχρονα
επιστημονικά επιτεύγματα, την εφαρμογή νέων μαθησιακών μεθόδων και τη διάχυση της νέας
επιστημονικής γνώσης στη Μέση Εκπαίδευση.
 να υποστηρίξει τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης με τη διαμεσολάβηση του σχολείου σε
ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας, αναδεικνύοντας έτσι το ρόλο του σύγχρονου σχολείου.
Γενικά, βασική επιδίωξη του Συνεδρίου είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον επιστημονικής
συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων, παρουσίασης εργασιών και ώσμωσης μεταξύ των συμμετεχόντων
μαθητών.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη του προγράμματος Erasmus+ KA2 E-lios 2015-1EL01-KA201-014029.
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student.conference.march2017@gmail.com ) πρέπει να εντάσσονται σε ένα ή περισσότερους από τους
παρακάτω θεματικούς άξονες:
1. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία)
2. Μαθηματικά
3. Πληροφορική
4. Αστρονομία και Διαστημική
5. Τεχνολογία-Ρομποτική
6. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις (Φυσική και Μαθηματικά, Πληροφορική και Μαθηματικά, STEM,
κ.α.)

7. Διαθεματικές προσεγγίσεις (Επιστήμη και Κοινωνία, Επιστήμη και Περιβάλλον, Επιστήμη και
Τέχνη)
Για τη μετακίνηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ.
129287/Γ2/10-11-2011 (Β΄ 2769) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και
Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να
απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://geodimako6.wixsite.com/studentconference ,
στα τηλέφωνα 6945-375.647 (κ. Γλένης Σπύρος) και 6908-732.251 (κ. Παπατσίμπα Λαμπρινή), καθώς
και στο email: student.conference.march2017@gmail.com ).
Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Συνέδριο
θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία αρμοδιότητάς σας.

Συνημμένα: 1 ηλεκτρονικό αρχείο pdf (αφίσα)

Εσωτερική Διανομή:

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
(αρ. πρ. 768/17-11-2016)
2. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β΄
3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων
και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήματα Β΄ και Γ΄

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

