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ΕΡΕΤΝΑ και ΕΠΙΣΗΜΗ 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
www.scrs.edu.gr 
Γραμματεία: sec@scrs.edu.gr 
 Θεόδωροσ Πετρζςκου: 6942055127 
Οργ. Επιτ.: info@scrs.edu.gr 
Λαμπρινή Παπατςίμπα: 6908732251 
πφροσ Γλζνησ: 6945375647 
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1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

2ΟΤ  ΜΑΘΗΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 

 ΕΡΕΤΝΑ και ΕΠΙΣΗΜΗ 

 

30 Νοεμβρίου, 1 και 2 Δεκεμβρίου 2018,  

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 

 
 

ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΗ: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ», Εργαςτήριο Ζρευνασ για τη Διδαςκαλία των Μαθηματικών 

του Παιδαγωγικοφ Σμήματοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ του Παν. Πατρών, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο 

Θεςςαλονίκησ, Ε.Λ.Μ.Ε. Προτφπων Πειραματικών χολείων. 

 

Σο «2ο Μακθτικό υνζδριο Ζρευνασ και Επιςτιμθσ» απευκφνεται αποκλειςτικά ςε μακθτζσ Γυμναςίων - 

Λυκείων τθσ Ελλάδασ και τθσ Ομογζνειασ,δίνοντάσ τουσ τθν ευκαιρία να παρουςιάςουν εργαςίεσ με μορφι 

ολοκλθρωμζνθσ επιςτθμονικισ μελζτθσ/ζρευνασ. 
 

Σο Μακθτικό υνζδριο ςτοχεφει: 

-να προςομοιώςει ζνα Επιςτθμονικό υνζδριο δίνοντασ βιμα ςε μακθτζσ να παρουςιάςουν τα 

αποτελζςματα των ερευνών που ζχουν υλοποιιςει ςτο πλαίςιο ςχολικών δραςτθριοτιτων ι και 

ευρφτερων ςυνεργαςιών, 

–να ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ ςτθ ςυγγραφι μιασ ολοκλθρωμζνθσ ερευνθτικισ εργαςίασ,  ακολουκώντασ 

ςυγκεκριμζνθ μορφοποίθςθ και τθρώντασ κανόνεσ εγκυρότθτασ, όπωσ θ αναφορά ςτθ βιβλιογραφία κατά 

τα πρότυπα μιασ επιςτθμονικισ εργαςίασ, 

-να ενκαρρφνει τθ  ςυμμετοχι μακθτών ςε ερωτιςεισ και ςυηθτιςεισ (π.χ. ςτρογγυλι τράπεηα) ςτο πλαίςιο 

του υνεδρίου, 

-να προωκιςει τθ ςυνεργαςία ςχολικών μονάδων με Πανεπιςτιμια, Ερευνθτικά Κζντρα και Ερευνθτικά 

Ινςτιτοφτα με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικών για τα ςφγχρονα επιςτθμονικά επιτεφγματα, τθν 

εφαρμογι νζων μακθςιακών μεκόδων και τθ διάχυςθ τθσ νζασ επιςτθμονικισ γνώςθσ ςτθ Μζςθ 

Εκπαίδευςθ, 

-να υποςτθρίξει τθ διάχυςθ τθσ επιςτθμονικισ γνώςθσ με τθ διαμεςολάβθςθ του ςχολείου ςε ευρφτερα 

τμιματα τθσ κοινωνίασ, αναδεικνφοντασ ζτςι το ρόλο του ςφγχρονου ςχολείου. 
 

Οι εργαςίεσ που κα κατατεκοφν πρζπει να εντάςςονται ςε ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ παρακάτω 

κεματικοφσ άξονεσ: 

1) Φυςικζσ Επιςτιμεσ (Φυςικι, Χθμεία, Βιολογία, Γεωγραφία) 

2) Μακθματικά 

3) Πλθροφορικι 

4) Αςτρονομία και Διαςτθμικι 

5) Σεχνολογία-Ρομποτικι 

6) Διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ (Φυςικι και Μακθματικά, Πλθροφορικι και Μακθματικά, STEM,  κ.α.) 

7) Διακεματικζσ προςεγγίςεισ (Επιςτιμθ και Κοινωνία, Επιςτιμθ και Περιβάλλον, Επιςτιμθ και Σζχνθ)  

Τποβολή περιλήψεων Εργαςιϊν από 14/01/2018 έωσ 15/03/2018 
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