
2η Ανακοίνωςη διοργάνωςησ Πανελλήνιου Συνεδρίου 

Κατϊ τισ δεκαετύεσ του ΄60 και του ΄70 αναδύθηκε, αρχικϊ ςτην Αγγλύα και ςτισ ΗΠΑ για 

διϊφορουσ λόγουσ, η ανϊγκη «παραγωγόσ» επιςτημόνων, από το χώρο των Φυςικών 

Επιςτημών και Μηχανικών. Τότε η εργαςτηριακό διδαςκαλύα των εν λόγω μαθημϊτων, 

ςτη μορφό κυρύωσ τησ καθοδηγούμενησ ανακϊλυψησ, προωθόθηκε και υποςτηρύχθηκε 

ιςχυρϊ καθώσ θεωρόθηκε ότι μπορεύ να δώςει λύςη ςτα καταγεγραμμϋνα προβλόματα 

τησ εκπαύδευςησ ςτισ Φυςικϋσ Επιςτόμεσ. Σόμερα, μετϊ από δεκαετύεσ ϋρευνασ ςτη 

Διδακτικό των Φυςικών Επιςτημών, η καθοδηγούμενη ανακϊλυψη και ο ρόλοσ του 

εργαςτηρύου ςτη βελτύωςη τησ αποτελεςματικότητασ τησ διδαςκαλύασ ϋχουν τεθεύ υπό 

αμφιςβότηςη, εγεύροντασ διϊφορα, ανοικτϊ ακόμη, ζητόματα που αφορούν κυρύωσ την 

παιδαγωγικό του διαχεύριςη. Επιπλϋον, διεθνώσ δεν εύναι πλϋον κυρύαρχοσ  ςτόχοσ η 

παραγωγό επιςτημόνων αλλϊ η καλλιϋργεια γνώςεων και ικανοτότων για το ςύνολο των 

μαθητών. Παρϊλληλα η ειςχώρηςη των Τεχνολογιών Πληροφορύασ και Επικοινωνιών 

ανούγει νϋεσ προοπτικϋσ αλλϊ και θϋτει επύςησ διϊφορουσ προβληματιςμούσ που 

ςχετύζονται με τα διδακτικϊ οφϋλη που κομύζουν ό δεν κομύζουν.  

Στο διεθνϋσ αυτό πλαύςιο προβληματιςμού που ϋχει αναπτυχθεύ, το Παιδαγωγικό 

Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του Α.Π.Θ., το Τμόμα Φυςικόσ του Α.Π.Θ. και η Πανελλόνια 

Ένωςη Υπευθύνων Εργαςτηριακών Κϋντρων Φυςικών Επιςτημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.), 

ανακοινώνουν τη διοργϊνωςη Πανελλόνιου Συνεδρύου, ςτισ 16 και 17 Απριλύου 2016, ςτη 

Θεςςαλονύκη, με τύτλο: 

Διδακτικέσ προςεγγίςεισ και πειραματική διδαςκαλία 

ςτισ Φυςικέσ Επιςτήμεσ 
 

Το ςυνϋδριο εςτιϊζεται ςτην παρουςύαςη και ςυζότηςη ερευνητικών δεδομϋνων αλλϊ 

και προτϊςεων που απαντούν ςε διϊφορα ερωτόματα που προϋρχονται από την εμπειρύα 

που ϋχει αποκτηθεύ διεθνώσ τόςο ςτην Πρωτοβϊθμια όςο και ςτη Δευτεροβϊθμια 

Εκπαύδευςη. Ενδεικτικϊ ερωτόματα που θα μπορούςαν να απαςχολόςουν τισ εργαςύεσ 

του Συνεδρύου εύναι τα εξόσ: 

 Τι χαρακτηριςτικϊ θα μπορούςαν να ϋχουν πειρϊματα και γενικότερα 
δραςτηριότητεσ ςτο μϊθημα των  Φυςικών Επιςτημών ώςτε να απευθύνονται ςε 
όλα τα παιδιϊ, να προκαλούν το ενδιαφϋρον τουσ και ςυγχρόνωσ να εύναι υψηλού 
ακαδημαώκού επιπϋδου;  

 Πώσ θα μπορούςαν τα πειρϊματα αλλϊ και γενικότερα οι δραςτηριότητεσ 
Φυςικών Επιςτημών να υποςτηριχθούν διδακτικϊ ώςτε πϋρα από γνώςεισ 
περιεχομϋνου, να ϋχουν ωσ αντικεύμενα α) τη διδαςκαλύα – εφαρμογό τησ 
μεθοδολογύασ ϋρευνασ β) την κατανόηςη τησ Φύςησ των Φυςικών Επιςτημών και 
γ) τη διαμόρφωςη θετικών ςτϊςεων ςτουσ μαθητϋσ για τισ Φυςικϋσ Επιςτόμεσ;  

 Πώσ μπορούν πειρϊματα και δραςτηριότητεσ να ενταχθούν ςτη διδαςκαλύα μασ 
ώςτε να ςυμβϊλλουν ςτην προετοιμαςύα του μελλοντικού ενεργού πολύτη;  

Ειδικότερα: 

 Ποιοσ ο ρόλοσ του πειρϊματοσ ςτο Δημοτικό Σχολεύο, ποιοσ ςτο Γυμνϊςιο και 

ποιοσ ςτο Λύκειο; Εύναι κατ’ ανϊγκη ο ύδιοσ ό μπορεύ/επιβϊλλεται να 

διαχωρύζεται;  



 Πεύραμα ςε οργανωμϋνο εργαςτόριο ό πεύραμα ςτην τϊξη; Πεύραμα αυςτηρϊ με τη 
χρόςη επιςτημονικών οργϊνων ό πεύραμα με τη χρόςη καθημερινών υλικών; 
Πεύραμα που αναδεικνύει τα ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ ενόσ φαινομϋνου ό πεύραμα 
που ακολουθεύται από αυςτηρϊ οργανωμϋνεσ μετρόςεισ; Ποια τα πλεονεκτόματα 
των μεν και ποια των ϊλλων; Σε ποιεσ περιπτώςεισ προκρύνεται η χρόςη των μεν 
και ςε ποιεσ των ϊλλων;  

 Εύναι αποτελεςματικϊ τα πειρϊματα του τύπου «ςυνταγό μαγειρικόσ»; 
Προςελκύουν το ενδιαφϋρον των μαθητών; Τι προςφϋρουν διδακτικϊ; Θα 
μπορούςαν, και αν ναι με ποιον τρόπο, να αντικαταςταθούν από πειρϊματα 
προςανατολιςμϋνησ ό ανοικτόσ διερεύνηςησ;  

 Πώσ λειτουργούν τα πειρϊματα ςε ομϊδεσ μϋςα ςτην τϊξη; Τι προβλόματα 
υπϊρχουν; Οδηγούν ςε βαθύτερη κατανόηςη των εμπλεκόμενων εννοιών; Υπό 
ποιεσ ςυνθόκεσ; Εμπειρύεσ και ςυμπερϊςματα από τη διετό εφαρμογό του 
εργαςτηριακού μαθόματοσ Φυςικόσ ςτην Α’ Γυμναςύου.  

 Εικονικό ό πραγματικό πεύραμα; Ποιοσ ο ρόλοσ των εξ αποςτϊςεωσ πειραμϊτων 
ςτην εποχό των διαδραςτικών πινϊκων;  

 Πώσ θα μπορούςε να υποςτηριχθεύ πιο αποτελεςματικϊ η πειραματικό 
διδαςκαλύα; Ποιοσ ο ρόλοσ του εκπαιδευτικού και του υπεύθυνου ςχολικού 
εργαςτηρύου;  

 Πώσ αποτιμϊται ο ρόλοσ των Εργαςτηριακών Κϋντρων Φυςικών Επιςτημών 
(Ε.Κ.Φ.Ε.) ςτην προαγωγό τησ πειραματικόσ διδαςκαλύασ ςτην Πρωτοβϊθμια και 
Δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη ςτην Ελλϊδα; Τι τροποποιόςεισ και βελτιώςεισ θα 
μπορούςαν να γύνουν;  

 Τι χαρακτηριςτικϊ θα ϋπρεπε να ϋχει ϋνα πρόγραμμα ςπουδών Φυςικών 
Επιςτημών ώςτε να ενδυναμώνει την πειραματικό διδαςκαλύα των 
ςυγκεκριμϋνων μαθημϊτων; Καθιϋρωςη ξεχωριςτόσ ώρασ ωσ εργαςτόριου ό 
ϋνταξη των εργαςτηριακών οδηγών ςτα ςχολικϊ εγχειρύδια;  
 

Σκοπόσ του ςυνεδρύου εύναι να παρουςιαςτούν ερευνητικϊ δεδομϋνα, εμπειρύεσ και 

απόψεισ εκπαιδευτικών και ερευνητών ςχετικϊ με τα παραπϊνω ερωτόματα ώςτε:  

A. Να βγουν ςυμπερϊςματα που θα μπορούν να εφαρμοςτούν και να αξιοποιηθούν 
ςτην καθημερινό διδακτικό πρϊξη.  

B. Να ςυνεχιςτεύ η ςυζότηςη γύρω από το ζότημα τησ διαμόρφωςησ ενόσ 
προγρϊμματοσ ςπουδών, τη θϋςη και τουσ ςτόχουσ τησ πειραματικόσ διδαςκαλύασ 
μϋςα ςε αυτό,  που να αφορϊ το ςύνολο των Φυςικών Επιςτημών ςτην 
Πρωτοβϊθμια και ςτη Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη, προκειμϋνου να καταλόξει ςε 
ολοκληρωμϋνη πρόταςη προγρϊμματοσ ςπουδών Φυςικών Επιςτημών.  

 

Το ςυνέδριο απευθύνεται ςε 

 Εκπαιδευτικούσ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ 

 Εκπαιδευτικούσ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ που διδϊςκουν Φυςικϋσ 
Επιςτόμεσ 

 Ερευνητϋσ ςτο χώρο τησ Διδακτικόσ των Φυςικών Επιςτημών  
 Υπευθύνουσ Ε.Κ.Φ.Ε. 
 Σχολικούσ Συμβούλουσ Φυςικών Επιςτημών 
 Υποψόφιουσ διδϊκτορεσ και μεταπτυχιακούσ φοιτητϋσ και φοιτότριεσ ςτο χώρο 

τησ Διδακτικόσ των Φυςικών Επιςτημών 
 Φοιτητϋσ και φοιτότριεσ Παιδαγωγικών Τμημϊτων και Σχολών Θετικών 

Επιςτημών  
 



Σημαντικέσ ημερομηνίεσ 

 1η ανακούνωςη (προκόρυξη ςυνεδρύου): 21 Ιουνύου 2015 
 2η ανακούνωςη (αναλυτικϋσ πληροφορύεσ για τη ςύνταξη και κατϊθεςη 

εργαςιών): 11 Σεπτεμβρύου 2015 
 Άνοιγμα πλατφόρμασ υποβολόσ εργαςιών: 30 Νοεμβρύου 2015 
 Υποβολό εργαςιών μϋχρι: 10 Ιανουαρύου 2016 
 Ενημϋρωςη αποδοχόσ εργαςιών μϋχρι: 10 Φεβρουαρύου 16 
 Ανακούνωςη προγρϊμματοσ του ςυνεδρύου: 28 Μαρτύου 2016 
 Ανϊρτηςη ηλεκτρονικών πρακτικών ςυνεδρύου: 15 Απριλύου 2016 
 Ημερομηνύα διεξαγωγόσ του ςυνεδρύου: 16 – 17 Απριλύου 2016 

 

Χώροσ διεξαγωγήσ του Συνεδρίου 

Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ. Πύργοσ Παιδαγωγικόσ Α.Π.Θ. 

 

Συγγραφή εργαςιών 

Αναλυτικϋσ οδηγύεσ για τη ςυγγραφό εργαςιών που θα υποβληθούν προσ κρύςη εύναι 

διαθϋςιμεσ ςτο δικτυακό τόπο του ςυνεδρύου: 

http://physcool.web.auth.gr/synedrio2016. Παρακαλούμε ακολουθόςτε πιςτϊ τισ οδηγύεσ 

αυτϋσ. Για οποιαδόποτε απορύα επικοινωνόςτε ηλεκτρονικϊ με τη γραμματεύα του 

ςυνεδρύου ςτη διεύθυνςη dppd2016@gmail.com γρϊφοντασ ςτο θϋμα του μηνύματοσ 

«μορφοπούηςη». Μη ςυμμόρφωςη με τισ οδηγύεσ ςυγγραφόσ μπορεύ να αποτελϋςει λόγο 

απόρριψησ υποβληθεύςασ εργαςύασ. 

Κϊθε ςυγγραφϋασ μπορεύ να ςυμμετϋχει ςτη ςυγγραφικό ομϊδα τριών το πολύ εργαςιών. 

Οι εργαςύεσ θα πρϋπει να υποβληθούν ηλεκτρονικϊ μϋχρι τισ 10 Ιανουαρύου 2016 ςτη 

διεύθυνςη dppd2016@gmail.com γρϊφοντασ ςτο θϋμα του μηνύματοσ «αποςτολή 

εργαςίασ». 

Οι εργαςύεσ του ςυνεδρύου θα εκδοθούν ςε ηλεκτρονικϊ πρακτικϊ τα οπούα θα εύναι 

ελεύθερα διαθϋςιμα ςτο διαδύκτυο. 

 

Εγγραφέσ ςυνέδρων - κόςτοσ ςυμμετοχήσ 

Η ςυμμετοχό ςτο ςυνϋδριο εύναι ελεύθερη χωρύσ κόςτοσ για τουσ ςυμμετϋχοντεσ. Ωςτόςο, 

για την καλύτερη δυνατό οργϊνωςη του ςυνεδρύου απαιτεύται η ηλεκτρονικό 

προεγγραφό των ςυνϋδρων ακολουθώντασ τισ οδηγύεσ που εύναι διαθϋςιμεσ ςτο δικτυακό 

τόπο του ςυνεδρύου, από τισ 30 Νοεμβρύου 2015 μϋχρι και τισ 14 Απριλύου 2016. 

 

Δικτυακόσ τόποσ του ςυνεδρίου   

http://physcool.web.auth.gr/synedrio2016 

http://panekfe.gr/synedrio2016 
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