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Αγώνες Κατασκευών και Πειραµάτων Φυσικών

Σας γνωστοποιούµε ότι οι 9οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραµάτων
Φυσικών Επιστηµών µε θέµα: «Εφευρίσκοντας το µέλλον στην εκπαίδευση των
Φυσικών Επιστηµών», που διοργανώνονται από την Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή
του Ευρωπαϊκού προγράµµατος «Οι Φυσικές Επιστήµες στο Προσκήνιο-Ευρώπη» και το
Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιγάλεω, θα πραγµατοποιηθούν
την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Νοεµβρίου 2016 στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω (Σχολικό
συγκρότηµα 6ου ΓΕ.Λ. Αιγάλεω, Μίνωος και Προόδου 1, Αιγάλεω).
Στην εκδήλωση µπορούν να συµµετάσχουν εκπαιδευτικοί και µαθητές σχολικών
µονάδων Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενες σχολικές µονάδες µπορούν να
απευθύνονται στην υπεύθυνη του προγράµµατος κ. Ευγενία Τσιτοπούλου (τηλ. 2105441533, e-mail: mail@ekfe-aigaleo.att.sch.gr) .
Η µετακίνηση των µαθητών θα γίνει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την κείµενη
νοµοθεσία.
Εσωτ. ∆ιανοµή
• ∆/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Π.Ε. Τµ. Α΄
• ∆/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης ∆.Ε. Τµ. Α΄

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Οι Φυσικές Επιστήµες
στο Προσκήνιο Ελλάδα

ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
http://ekfeaigaleo.mysch.gr, www.science-on-stage.eu

Αιγάλεω, 19/11/2015
Προς: Πίνακα αποδεκτών

9οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραµάτων
Φυσικών Επιστηµών
Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιγάλεω και η Ελληνική
Συντονιστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού προγράµµατος «Οι Φυσικές Επιστήµες στο
Προσκήνιο – Ευρώπη» (Science on Stage – Europe), διοργανώνουν τους 9ους Πανελλήνιους
Αγώνες Κατασκευών και Πειραµάτων Φυσικών Επιστηµών µε θέµα: «Εφευρίσκοντας
το µέλλον στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστηµών» («Inventing the future of Science
Education»).
Οι 9οι Πανελλήνιοι Αγώνες θα πραγµατοποιηθούν στις 11 και 12 Νοεµβρίου 2016 στο
εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών και στο αµφιθέατρο του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, στο σχολικό
συγκρότηµα του 6ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω (πρώην ΕΠΛ), Μίνωος και Προόδου 1,
Αιγάλεω (Αθήνα).
Στους αγώνες θα παρουσιαστούν εργασίες εκπαιδευτικών ή/και εργασίες εκπαιδευτικών που
πραγµατοποιήθηκαν µε συµµετοχή µαθητών ∆ευτεροβάθµιας ή/και Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης µε κεντρικό άξονα το θέµα: «Εφευρίσκοντας το µέλλον στην εκπαίδευση των
Φυσικών Επιστηµών». Οι εργασίες, ατοµικές ή οµαδικές, µπορούν να είναι: κατασκευές,
πειράµατα, καινοτόµο εκπαιδευτικό υλικό σε µορφή έντυπη ή ηλεκτρονική (video, cd-rom,
λογισµικό), προτάσεις για εργαστήρια (workshops) και παρουσιάσεις (on-stage activities).
Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι δοµηµένες στις µεθόδους της διερευνητικής
µάθησης (Inquiry-based learning).
Οι 9οι Πανελλήνιοι Αγώνες θα διεξαχθούν στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες:
• Επιστήµη για τους µικρούς µαθητές (Science for the Youngest)
Προγράµµατα για µαθητές προσχολικής (Νηπιαγωγείο) και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
(∆ηµοτικό σχολείο).
• Η Επιστήµη και το Περιβάλλον (Science and our Environment)
Προγράµµατα που χρησιµοποιούν την επιστήµη για την διερεύνηση θεµάτων που αφορούν το
περιβάλλον, την υγεία και την αειφορία.
• Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση των
Φυσικών Επιστηµών (ICT in Science Education)
Προγράµµατα που χρησιµοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην
διδασκαλία.
• Επιστήµη για όλους (Inclusive Science)
Προγράµµατα που προωθούν την ενεργό συµµετοχή όλων των µαθητών. Τα προγράµµατα
αυτής της κατηγορίας περιλαµβάνουν όσα σχετίζονται µε κατηγορίες µαθητών που δεν
εκπροσωπούνται ικανοποιητικά στην επιστήµη, όπως είναι ενδεικτικά τα κορίτσια στο χώρο
της φυσικής (από την θεµατική περιοχή Φύλο και Επιστήµη) ή ακόµα µαθητές από

µειονότητες (εθνικές ή φυλετικές) σε όλες τις επιστήµες (προγράµµατα
πολυπολιτισµικότητας), ή µαθητές χαµηλής κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης.
• Συνεργασία στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστηµών (Cooperation for Science
Teaching)
Προγράµµατα που πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε άλλα σχολεία, την βιοµηχανία ή τα
πανεπιστήµια.
• Επιστήµη µε υλικά χαµηλού κόστους (Low-cost Science)
Προγράµµατα µε χρήση απλών, καθηµερινών υλικών που η κατασκευή τους είναι απλή και
µπορούν να αναπαραχθούν από όλους.
• Κοινά προγράµµατα (Joint projects)
Προγράµµατα που πραγµατοποιήθηκαν σε συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών από
διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας είχε συµµετάσχει σε προηγούµενα
Ευρωπαϊκά φεστιβάλ.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ04, ΠΕ03, ΠΕ12, ΠΕ17.02,
ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ17.06, ΠΕ17.07, ΠΕ17.08, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ60 και ΠΕ70, όλων των
σχολείων ∆ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας, καθώς και οι
αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε φορείς
εποπτευόµενους από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Π.Ε.Κ., Ε.Κ.Φ.Ε. κ.τ.λ.).
Στους 9ους Πανελλήνιους Αγώνες θα απονεµηθούν οκτώ (8) βραβεία, από τα οποία είναι
επιθυµητό, το 50% να απονεµηθεί σε εκπαιδευτικούς που δεν είχαν βραβευτεί στις
προηγούµενες οκτώ διοργανώσεις (2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2012 και 2014). Οι
οκτώ εκπαιδευτικοί, οι εργασίες των οποίων θα βραβευτούν θα µετέχουν στο Ελληνικό
περίπτερο και θα διαγωνισθούν στην κεντρική εκδήλωση του προγράµµατος Science on
Stage – Europe, µαζί µε τις εργασίες των άλλων εκπαιδευτικών από τις είκοσι πέντε
Ευρωπαϊκές χώρες που µετέχουν στο πρόγραµµα. Οι εκπρόσωποι των οµαδικών εργασιών
ορίζονται από τις οµάδες τους. Έως σήµερα, η Ελλάδα έχει βραβευτεί στις έξι από τις οκτώ
διοργανώσεις του προγράµµατος.
Η κεντρική εκδήλωση του προγράµµατος Science on Stage – Europe θα πραγµατοποιηθεί
29 Ιουνίου 2017 έως 2 Ιουλίου 2017, στο Debrecen στην Ουγγαρία. Οι εκπαιδευτικοί που θα
συµµετέχουν στην κεντρική εκδήλωση του προγράµµατος Science on Stage – Europe στο
Debrecen θα συµµετέχουν επίσης και στα σεµινάρια και τα workshops που θα
πραγµατοποιηθούν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. Η γλώσσα της κεντρικής εκδήλωσης
του προγράµµατος είναι η Αγγλική.
Τα έξοδα διαµονής στο Debrecen των οκτώ εκπαιδευτικών που θα βραβευθούν στους 9ους
Πανελλήνιους Αγώνες, θα καλυφθούν από το πρόγραµµα Science on Stage – Europe. Τα
έξοδα µετάβασης στο Debrecen καθώς και τα έξοδα µετάβασης και διαµονής στην Αθήνα για
τους 9ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραµάτων Φυσικών Επιστηµών θα
βαρύνουν τους συµµετέχοντες στους Αγώνες.
Όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στους Αγώνες πρέπει να στείλουν, µέχρι 14
Οκτωβρίου 2016, τα ακόλουθα:
1. Ένα κείµενο µε πλήρη περιγραφή της εργασίας που θα παρουσιάσουν σε αρχείο
Word σε µορφή doc ή docx. Το κείµενο να είναι µέχρι 20 σελίδες Α4 σε µονό
διάστηµα (συµπεριλαµβανοµένων σχηµάτων, πινάκων, βιβλιογραφίας και
φωτογραφιών), σε γραµµατοσειρά: Times New Roman, µέγεθος 12 για το κυρίως
κείµενο και 14 για τους τίτλους, µε περιθώρια: 2,5 εκατοστά σε όλες τις πλευρές. Τα
σχήµατα, οι φωτογραφίες και οι πίνακες να είναι ενσωµατωµένα στο κείµενο, αλλά να
αποσταλλούν και σε χωριστό φάκελλο µε το όνοµα Εικόνες. Να είναι σε format .jpg
µε το όνοµα της εικόνας που αναφέρεται στο κείµενο, π.χ. εικόνα 1.jpg, εικόνα 2.jpg,
κτλ. Οι φωτογραφίες σε καλή ανάλυση (300 dpi) έγχρωµες ή µαυρόασπρες. Στην
εργασία σας δεν επιτρέπεται να συµπεριληφθούν φωτογραφίες ή σχήµατα για τα

οποία δεν έχετε τα πνευµατικά δικαιώµατα. Η δοµή και η µορφή της εργασίας να είναι
όπως
στο
πρότυπο
έγγραφο
που
βρίσκεται
στην
ιστοσελίδα:
http://ekfeaigaleo.mysch.gr/?q=node/24 Τα κείµενα και οι φωτογραφίες δεν θα
επιστραφούν. Όσες εργασίες προεπιλεγούν και παρουσιαστούν στους 9ους
Πανελλήνιους Αγώνες, θα συµπεριληφθούν στα πρακτικά των Αγώνων που θα
δηµοσιευθούν σε ηλεκτρονική µορφή και αν υπάρξει η οικονοµική δυνατότητα και σε
έντυπη.
2. Χωριστή σελίδα στην οποία αναφέρονται ο τίτλος της εργασίας, η θεµατική ενότητα
στην οποία ανήκει, το είδος της (κατασκευή, πείραµα κ.ο.κ.), το όνοµα (-τα) των
συµµετεχόντων, το όνοµα του εκπροσώπου της οµάδας σε περίπτωση οµαδικής
εργασίας, το όνοµα του σχολείου ή του εκπαιδευτικού φορέα εργασίας όλων των
συµµετεχόντων, ταχυδροµική διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο, φαξ και e-mail.
3. Υπεύθυνη δήλωση (από κάθε συµµετέχοντα) του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που θα
αναφέρει ότι:
α) παραχωρώ το δικαίωµα δηµοσίευσης της εργασίας µου σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή
για τα πρακτικά των 9ων Πανελληνίων Αγώνων και δεν έχω καµία οικονοµική ή άλλη
απαίτηση από τους οργανωτές των Αγώνων.
β) Επιβεβαιώνω ότι όλες οι φωτογραφίες που έχουν ενσωµατωθεί στην εργασία µου/µας είναι
ελεύθερες πνευµατικών δικαιωµάτων ή ανήκουν σε µέλη της συγγραφικής οµάδας τα οποία
και σας παραχωρούν τα πνευµατικά δικαιώµατα ώστε να προβείτε στην δηµοσίευση των
«Πρακτικών των 9ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραµάτων Φυσικών
Επιστηµών».
γ) Επιτρέπω την χρησιµοποίηση και εφαρµογή της/των εργασίας/-σιών µου από άλλους
εκπαιδευτικούς αποκλειστικά και µόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και µόνο για τα σχολεία
της Α/θµιας και της Β/θµιας εκπαίδευσης, καθώς και για τις σχολές της Γ/θµιας, µε
υποχρεωτική αναγραφή του ονοµατεπωνύµου µου ως πνευµατικού δηµιουργού και του
εκδότη των «Πρακτικών των 9ων Πανελληνίων Αγώνων Κατασκευών και Πειραµάτων
Φυσικών Επιστηµών».
Τα ανωτέρω τα επιτρέπω µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2121/1993 περί προστασίας
πνευµατικής ιδιοκτησίας.
∆ιεύθυνση αποστολής εργασιών:
Γ΄ ∆ιεύθυνση ∆/θµιας Εκπ/σης Αθήνας
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω
Τηλ. 210-5441533
Υπεύθυνη: Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη
FAX: 210-5441255
Θηβών 401
email: etsitop@otenet.gr και
122 10, Αιγάλεω
Αθήνα.
mail@ekfe-aigaleo.att.sch.gr
Όλες οι προτάσεις θα υποβληθούν σε κρίση. Η προεπιλογή και η τελική επιλογή των οκτώ
καλύτερων εργασιών θα γίνει από επιτροπή µελών της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής
του προγράµµατος «Οι Φυσικές Επιστήµες στο Προσκήνιο – Ευρώπη».
Τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών είναι τα κάτωθι:
1. Η συµβολή της προτεινόµενης εργασίας ή του εκπαιδευτικού υλικού στην κατανόηση
βασικών εννοιών των Φυσικών Επιστηµών στο πλαίσιο του θέµατος: «Εφευρίσκοντας το
µέλλον στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστηµών».
2. Ο βαθµός αλληλεπιδραστικότητας της εργασίας µε τους µαθητές.
3. Ο βαθµός πρωτοτυπίας της εργασίας.
4. Η δυνατότητα αναπαραγωγής και διάχυσης στην εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικούς
ή µαθητές)
5. Η ποιότητα και η αισθητική της κατασκευής ή του εκπαιδευτικού υλικού.

Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια του προγράµµατος
θα βρείτε στις ιστοσελίδες: http://ekfeaigaleo.mysch.gr και www.science-on-stage.eu.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε µαζί µας στο e-mail: etsitop@otenet.gr
Επισυνάπτονται περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα «Οι Φυσικές Επιστήµες στο
Προσκήνιο – Ευρώπη».
Για την Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή
του προγράµµατος «Οι Φυσικές Επιστήµες στο Προσκήνιο – Ευρώπη»
Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη
Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Αιγάλεω, Συντονίστρια της Ελληνικής Επιτροπής
Πίνακας αποδεκτών:
1. Περιφερειακούς ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης όλης της χώρας
2. ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας
3. Σχολικές µονάδες ∆ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας (µέσω των
∆ιευθύνσεων που ανήκουν)
4. Σχολικούς Συµβούλους ∆ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας (δια
των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης)
5. Ε.Κ.Φ.Ε. όλης της χώρας (µέσω των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης)
6. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. όλης της χώρας (µέσω των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης)
7. Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όλης της χώρας (µέσω των ∆ιευθύνσεων
∆ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης)
8. Υπευθύνους Αγωγής Υγείας όλης της χώρας (µέσω των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας και
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης)
9. Α.Ε.Ι. (µέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράµµατος «Οι Φυσικές Επιστήµες
στο Προσκήνιο – Ευρώπη»)
10. Τ.Ε.Ι. (µέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράµµατος «Οι Φυσικές Επιστήµες
στο Προσκήνιο – Ευρώπη»)
11. Ι.Ε.Π. (µέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράµµατος «Οι Φυσικές Επιστήµες
στο Προσκήνιο – Ευρώπη»)
12. Π.Ε.Κ. (µέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράµµατος «Οι Φυσικές
Επιστήµες στο Προσκήνιο – Ευρώπη»)
13. Ο.Λ.Μ.Ε. (µέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράµµατος «Οι Φυσικές
Επιστήµες στο Προσκήνιο – Ευρώπη»)
14. ∆.Ο.Ε. (µέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράµµατος «Οι Φυσικές Επιστήµες
στο Προσκήνιο – Ευρώπη»)
15. Ο.Ι.Λ.Ε. (µέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράµµατος «Οι Φυσικές
Επιστήµες στο Προσκήνιο – Ευρώπη»)
16. Ένωση Ελλήνων Φυσικών (µέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράµµατος «Οι
Φυσικές Επιστήµες στο Προσκήνιο – Ευρώπη»)
17. Ένωση Ελλήνων Χηµικών (µέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράµµατος «Οι
Φυσικές Επιστήµες στο Προσκήνιο – Ευρώπη»)
18. Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστηµόνων (µέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του
προγράµµατος «Οι Φυσικές Επιστήµες στο Προσκήνιο – Ευρώπη»)
19. Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (µέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράµµατος
«Οι Φυσικές Επιστήµες στο Προσκήνιο – Ευρώπη»)
20. Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία (µέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του
προγράµµατος «Οι Φυσικές Επιστήµες στο Προσκήνιο – Ευρώπη»)
21. Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (µέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής
του προγράµµατος «Οι Φυσικές Επιστήµες στο Προσκήνιο – Ευρώπη»)

Οι Φυσικές Επιστήµες
στο Προσκήνιο Ελλάδα

ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
http://ekfeaigaleo.mysch.gr, www.science-on-stage.eu

ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
(Science on Stage – Europe, Science on Stage – Greece)
«Οι Φυσικές Επιστήµες στο Προσκήνιο – Ευρώπη» (Science on Stage – Europe) είναι
ένα µεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραµµα που καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες*. «Οι Φυσικές
Επιστήµες στο Προσκήνιο – Ευρώπη» (Science on Stage – Europe) αποτελούν συνέχεια των
επιτυχών ευρωπαϊκών προγραµµάτων «Η Φυσική στο Προσκήνιο 1» (Physics on Stage 1),
«Η Φυσική στο Προσκήνιο 2» (Physics on Stage 2 ), «Η Φυσική στο Προσκήνιο 3» (Physics
on Stage 3), «Οι Φυσικές Επιστήµες στο Προσκήνιο 1» (Science on Stage 1), «Οι Φυσικές
Επιστήµες στο Προσκήνιο 2» (Science on Stage 2) και «Οι Φυσικές Επιστήµες στο
Προσκήνιο – Ευρώπη» (Science on Stage – Europe).
Τα τελευταία χρόνια η ζωή των πολιτών των Ευρωπαϊκών χωρών εξαρτάται ολοένα και
περισσότερο από σύνθετα τεχνολογικά προϊόντα, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα µέσα
µεταφοράς και τηλεπικοινωνίας, κτλ. Θα περίµενε λοιπόν κανείς ένα διαρκώς αυξανόµενο
ενδιαφέρον για θέµατα που αποτελούν τον πυρήνα της κατανόησης των φυσικών επιστηµών
και της τεχνολογίας. Ωστόσο, από πλήθος ερευνών που διεξήχθησαν στο σύνολο των
Ευρωπαϊκών χωρών, διαπιστώθηκε ένα εντυπωσιακά χαµηλό επίπεδο γενικών επιστηµονικών
γνώσεων συνοδευόµενο από ένα διαρκώς µειούµενο ενδιαφέρον σχετικά µε τα ζητήµατα
αυτά.
Στο άµεσο µέλλον, η επιστήµη και η τεχνολογία, θα διαδραµατίσουν έναν ακόµη
µεγαλύτερο ρόλο στη διαµόρφωση της καθηµερινής µας ζωής. Ο περισσότερος κόσµος θα
αναγκαστεί να προχωρήσει σε επιλογές, για τις οποίες είναι απολύτως απαραίτητο κάποιο
επίπεδο γνώσεων των βασικών αρχών των Φυσικών Επιστηµών. Συνεπώς, είναι ζωτικής
σηµασίας ζήτηµα να εξασφαλισθεί στους Ευρωπαίους πολίτες το ελάχιστο επίπεδο
γενικών γνώσεων στις φυσικές επιστήµες. Αυτήν την ανάγκη φιλοδοξεί να καλύψει το
πρόγραµµα «Οι Φυσικές Επιστήµες στο Προσκήνιο – Ευρώπη».
Στο πρόγραµµα αυτό εντάσσονται υψηλού επιπέδου δραστηριότητες, που στόχο έχουν να
ενηµερώσουν εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ανθρώπους των Μ.Μ.Ε.
σχετικά µε τους νέους, καινοτόµους, τρόπους διάδοσης πληροφοριών και µεθόδους
διδασκαλίας (ανεξαρτήτως αναλυτικών προγραµµάτων των συµµετεχόντων χωρών)
αναφορικά µε τις Φυσικές Επιστήµες και την άµεση σύνδεσή τους µε την καθηµερινή µας
ζωή. Ειδικότερα, το πρόγραµµα επιδιώκει να συντονίσει τις ενέργειες καθηγητών, µαθητών,
επιστηµόνων, δηµοσιογράφων και άλλων πολιτών σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
-------------------------------------------*Στο πρόγραµµα συµµετέχουν οι εξής χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία,
Γερµανία, ∆ανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος,
Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία,
Τουρκία, Τσεχία, Φιλανδία και ο Καναδάς.

Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στην καλλιέργεια της συνείδησης ότι είµαστε µέρος µιας
µεγάλης και ενιαίας κοινότητας, καθώς και στη δηµιουργία ευκαιριών για διεθνείς επαφές.
Η όλη δράση θα προωθηθεί µέσω µιας συνδυασµένης στρατηγικής των Μ.Μ.Ε. Κορυφαία
επιστηµονικά περιοδικά στην Ευρώπη έχουν συµφωνήσει να συµπεριλάβουν άρθρα ή/και να
προγραµµατίσουν ειδικές εκδόσεις αναφορικά µε την κρίση που µαστίζει την εκπαίδευση
στις Φυσικές Επιστήµες. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των ειδικών
επιστηµόνων. Επίσης καταβάλλεται προσπάθεια να γραφούν κατάλληλα άρθρα στον
ηµερήσιο και περιοδικό τύπο κάθε χώρας σχετικά µε το πρόβληµα αυτό, ενώ παράλληλα η
τηλεόραση και το ραδιόφωνο θα δώσουν ειδική κάλυψη στο γεγονός, στοχεύοντας στο
ευρύτερο κοινό και στην αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων να σπουδάσουν Φυσικές
Επιστήµες.
Τα άµεσα αποτελέσµατα τέτοιου είδους προσπαθειών, όπου αυτές εφαρµόσθηκαν, υπήρξαν
πολύ θετικά. Προκάλεσαν αλληλεπίδραση µεταξύ των καθηγητών που διδάσκουν Φυσικές
Επιστήµες, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των Μ.Μ.Ε. για το βασικό πρόβληµα του
επιστηµονικού γραµµατισµού, και δηµιούργησαν τόσο προϋποθέσεις για την αντιµετώπισή
του όσο και ισχυρές συνδέσεις µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων σε εθνικό επίπεδο. Τα
κέρδη για τις Φυσικές Επιστήµες ήταν πολλά.
Στη χώρα µας το ζήτηµα του επιστηµονικού γραµµατισµού έχει εντοπισθεί και έχει
αποτελέσει αντικείµενο ευρύτερου προβληµατισµού. Έχουν καταβληθεί αξιόλογες
προσπάθειες µε στόχο το ξεπέρασµά του. ∆ιάφοροι φορείς εργάζονται για τη βελτίωση της
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών, όπως: Α.Ε.Ι., Ε.Κ.Φ.Ε., Ερευνητικά Κέντρα, οι
Επιστηµονικές Ενώσεις κ.ά.
Συνάδελφοι, πιστεύουµε ότι είναι χρέος όλων µας να υποστηρίξουµε ενεργητικά αυτήν την
προσπάθεια. Οι Φυσικές Επιστήµες είναι ο επιστηµονικός κλάδος στον οποίο έχουµε
αφιερώσει την επαγγελµατική µας ζωή. Αναλωνόµαστε καθηµερινά στην προσπάθεια να
διδάξουµε µε συνέπεια τις έννοιες των Φυσικών Επιστηµών. Πολλοί µάχιµοι εκπαιδευτικοί
εκπονούν πρωτοποριακά προγράµµατα, τα οποία δεν γίνονται γνωστά στο ευρύ κοινό ή στην
ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Ας δώσουµε σε όλους την ευκαιρία να αντιληφθούν και να
πεισθούν ότι είναι σηµαντικό να µαθαίνουµε Φυσικές Επιστήµες. Ας φανερώσουµε στο
ευρύ κοινό και στους άλλους συναδέλφους τη δουλειά µας, τις προσπάθειές µας, το «µαγικό»
κόσµο των Φυσικών Επιστηµών, όπως πράγµατι είναι κι όχι όπως στρεβλωµένα έχει
εντυπωθεί στο µυαλό του απλού πολίτη.
Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια του προγράµµατος
θα βρείτε στις ιστοσελίδες: http://ekfeaigaleo.mysch.gr, www.science-on-stage.eu. Μπορείτε
επίσης να επικοινωνήσετε µαζί µας στο e-mail: etsitop@otenet.gr
Για την Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή του προγράµµατος
«Οι Φυσικές Επιστήµες στο Προσκήνιο – Ευρώπη»
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