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Αθήνα, 4/1/2021
Προς: Πίνακα αποδεκτών

11οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων
Φυσικών Επιστημών
Η Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Οι Φυσικές
Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη» (Science on Stage – Europe) διοργανώνει τους 11ους
Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με θέμα:
«Από Εκπαιδευτικούς Για Εκπαιδευτικούς» («From Teachers For Teachers»).
Οι 11οι Πανελλήνιοι Αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2021 στην
Αθήνα. Σε περίπτωση που τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση των
επιδημιολογικών κινδύνων δεν επιτρέπουν τις συγκεντρώσεις μεγάλου αριθμού ατόμων, τα
βραβεία των Αγώνων θα δοθούν από την έντυπη παρουσίαση της εργασίας και από
δεκάλεπτη διαδικτυακή παρουσίαση της από τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή κρίσης των
εργασιών.
Στους αγώνες θα παρουσιαστούν εργασίες εκπαιδευτικών ή/και εργασίες εκπαιδευτικών που
πραγματοποιήθηκαν με συμμετοχή μαθητών Δευτεροβάθμιας ή/και Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης με κεντρικό άξονα το θέμα: «Από Εκπαιδευτικούς Για Εκπαιδευτικούς». 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 11οι 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
(Δημοτικό σχολείο).
 Οι Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης στην εκπαίδευση (Sustainable Development Goals
(SDGs) in Education)
Εκπαιδευτικά προγράμματα που δείχνουν πώς το STEM μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη
των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.
 Ψηφιακές Τεχνολογίες στην εκπαίδευση STEM (Technologies in STEM education)
Προγράμματα που περιλαμβάνουν προγραμματισμό, ΤΠΕ, big data, τεχνητή νοημοσύνη
(Artificial Intelligence), εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality), ασφάλεια δικτύων κ.λπ.
 Ποικιλομορφία διδακτικών μεθόδων στην Εκπαίδευση STEM (Diversity in STEM
Education)
Προγράμματα που περιλαμβάνουν τους τρόπους μεταβολής των μεθόδων διδασκαλίας, όταν
απευθύνονται σε ταλαντούχους μαθητές, για να προαχθεί η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

λόγω εθνικότητας, φυλής, φύλου, θρησκείας, οικονομικής κατάστασης κ.τ.λ., όταν απαιτείται
συνεργασία μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων μαθητών κ.λπ.
 STEM και Τέχνες (STEM with Arts)
Προγράμματα που συνδυάζουν STEM με άλλα διδακτικά αντικείμενα, όπως π.χ. καλές
τέχνες, μουσική, αθλητισμό, ιστορία κ.λπ.
 Συνεργασία στην εκπαίδευση STEM (Collaboration in STEM Education)
Προγράμματα στα οποία συμμετέχει και η τοπική κοινότητα, π.χ. συνεργασία μεταξύ
εκπαιδευτικών, μεταξύ μεταξύ σχολείων και εταιρειών, μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων
κ.λ.π.
 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.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ04, ΠΕ03, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84,
ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70 και ΠΕ71, όλων των σχολείων Δευτεροβάθμιας και
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, καθώς και οι Υπεύθυνοι και οι συνεργάτες των
Ε.Κ.Φ.Ε.
Στους 11ους Πανελλήνιους Αγώνες θα απονεμηθούν έξι (6) βραβεία, από τα οποία είναι
επιθυμητό, το 50% να απονεμηθεί σε εκπαιδευτικούς που δεν είχαν βραβευτεί στις
προηγούμενες δέκα διοργανώσεις (2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2012, 2014, 2016 και
2019). Οι έξι εκπαιδευτικοί, οι εργασίες των οποίων θα βραβευτούν θα μετέχουν στο
Ελληνικό περίπτερο και θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους στην κεντρική εκδήλωση του
προγράμματος Science on Stage – Europe, μαζί με τις εργασίες των άλλων εκπαιδευτικών
από τις τριάντα τέσσερεις χώρες που μετέχουν στο πρόγραμμα. Το πρώτο και το δεύτερο
βραβείο των Πανελλήνιων Αγώνων θα μετέχουν και στην διαγωνιστική διαδικασία της
κεντρικής εκδήλωσης του προγράμματος Science on Stage – Europe. Οι εκπρόσωποι των
ομαδικών εργασιών ορίζονται από τις ομάδες τους. Έως σήμερα, η Ελλάδα έχει βραβευτεί
στις οκτώ από τις δέκα διοργανώσεις του προγράμματος.
Η κεντρική εκδήλωση του προγράμματος Science on Stage – Europe θα πραγματοποιηθεί
24 Μαρτίου 2022 έως 27 Μαρτίου 2022, στην Πράγα, Τσεχία και είναι υπό την αιγίδα της
κας Mariya Gabriel, European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education
and Youth και του Ministry of Education, Youth and Sports Czech Republic. Οι
εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στην κεντρική εκδήλωση του προγράμματος Science on
Stage – Europe στην Πράγα 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 στην Πράγα των έξι εκπαιδευτικών που θα βραβευθούν στους 11ους
Πανελλήνιους Αγώνες, θα καλυφθούν από το πρόγραμμα Science on Stage – Europe. Τα
έξοδα μετάβασης στην Πράγα καθώς και τα έξοδα μετάβασης και διαμονής στην Αθήνα για
τους 11ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών θα
βαρύνουν τους συμμετέχοντες στους Αγώνες.
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στους 11ους Πανελλήνιους Αγώνες θα
προστατεύονται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Οι συμμετέχοντες, με την αίτησή
τους, συναινούν ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται θα συλλέγονται, θα
υποβάλλονται σε επεξεργασία, θα χρησιμοποιούνται και θα αποθηκεύονται από την Ελληνική
Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο –
Ευρώπη», με σκοπό τη διοργάνωση των Αγώνων και, μεταξύ άλλων, για την έκδοση του
πιστοποιητικού συμμετοχής, των λιστών συμμετοχής και για την παρακολούθηση της
εκδήλωσης. Καθώς προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τους Αγώνες, θα επικοινωνούμε

μαζί σας εάν είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων έως και δώδεκα
μήνες μετά και το Ευρωπαϊκό φεστιβάλ. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, τα δεδομένα
θα αρχειοθετηθούν ανώνυμα για στατιστικούς σκοπούς. Τα καθαρά δεδομένα θα διαγραφούν
μετά την ανωνυμοποίηση. Τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας δεν θα διαβιβαστούν σε
τρίτους. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το
μέλλον στέλνοντας ένα e-mail στο etsitop@otenet.gr
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στους Αγώνες πρέπει να στείλουν, μέχρι 19 Ιουλίου
2021, 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://etsito.mysch.gr/?q=node/24 (οδηγίες συγγραφής εργασιών). Τα κείμενα και οι
φωτογραφίες δεν θα επιστραφούν. Όσες εργασίες προεπιλεγούν και παρουσιαστούν
στους 11ους 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 και e-mail.
3. Υπεύθυνη δήλωση (από κάθε συμμετέχοντα) του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που θα
αναφέρει ότι:
α) δηλώνω ότι η συμμετοχή μου στους 11ους Πανελλήνιους Αγώνες είναι αποκλειστικά δική
μου εργασία και έχω αναγνωρίσει την όποια βοήθεια έχω λάβει για την δημιουργία της.
β) Παραχωρώ το δικαίωμα δημοσίευσης της εργασίας μου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
για τα πρακτικά των 11ων Πανελληνίων Αγώνων και δεν έχω καμία οικονομική ή άλλη
απαίτηση από τους οργανωτές των Αγώνων.
γ) 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 11ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών
Επιστημών».
δ) 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 11ων Πανελληνίων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων
Φυσικών Επιστημών».

ε) Υποχρεούμαι να αναφέρω ότι: «η εργασία μου παρουσιάστηκε στους «11ους Πανελλήνιους
Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών», στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη» (Science on Stage –
Europe)», σε κάθε μελλοντική παρουσίαση ή χρήση της εργασίας μου σε εκδηλώσεις άλλων
φορέων.
Τα ανωτέρω τα επιτρέπω με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2121/1993 περί προστασίας
πνευματικής ιδιοκτησίας.
στ) Έχω διαβάσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής στους 11 ους
Πανελλήνιους Αγώνες όπως αναλύονται στο παρόν έγραφο.
Διεύθυνση αποστολής εργασιών στο email: etsitop@otenet.gr
Όλες οι προτάσεις θα υποβληθούν σε κρίση. Η προεπιλογή και η τελική επιλογή των έξι
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: «Από
Εκπαιδευτικούς Για Εκπαιδευτικούς».
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. Ο βαθμός αναφοράς της εργασίας σε γεγονότα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
6. 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://etsito.mysch.gr/ , http://www.science-on-stage.eu και
Facebook: sonsgreece. 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
Φυσικός, Συντονίστρια της Ελληνικής Επιτροπής
Πίνακας αποδεκτών:
1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης όλης της χώρας
2. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας
3. Σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας
(μέσω των Διευθύνσεων που ανήκουν)
4. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου όλης της χώρας (δια των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης)
5. Ε.Κ.Φ.Ε. όλης της χώρας (μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
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ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
(Science on Stage – Europe, Science on Stage – Greece)
«Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη» (Science on Stage – Europe) είναι το
μεγαλύτερο δίκτυο της Ευρώπης από καθηγητές STEM (περίπου 100000 από το 2000 έως
σήμερα). Αποτελεί συνέχεια των επιτυχών ευρωπαϊκών προγραμμάτων «Η Φυσική στο
Προσκήνιο 1, 2 και 3» (Physics on Stage 1, 2, 3), από το 2000-2003 και «Οι Φυσικές
Επιστήμες στο Προσκήνιο 1, 2» (Science on Stage 1, 2), από το 2004-2008
Το 2009-2011, το Science on Stage Europe αναδιοργανώθηκε ως πρωτοβουλία εκ των κάτω
προς τα άνω από τις 27 εθνικές συντονιστικές επιτροπές (NSCs) με εναλλακτική
χρηματοδότηση. Τον Νοέμβριο του 2011, οι εκπρόσωποι 27 εθνικών συντονιστικών
επιτροπών (NSCs) ίδρυσαν το Science on Stage Europe ως επιστημονικό σωματείο μη
κερδοσκοπικό, αναγνωρισμένο από το γερμανικό δίκαιο με έδρα το Βερολίνο και
παραρτήματα σε 34 χώρες (από το 2016 οι μη ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν ως «Associate
Members»). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι εξής χώρες: Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο,
Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο,
Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καζακστάν, Καναδάς, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία,
Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία,
Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία και η Φιλανδία.
Στόχοι Science on Stage – Europe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων να σπουδάσουν Φυσικές Επιστήμες
Μείωση του επιστημονικού αλφαβητισμού
Δημιουργία ευκαιριών για διεθνείς επαφές
Απλοποίηση της αλληλεπίδρασης σε υψηλό επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συντονισμός της παρουσίασης της επιστημονικής έρευνας και των αποτελεσμάτων
της σε κυβερνήσεις τόσο χωρών-μελών και μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο
και χωρών εκτός του ευρωπαϊκού χώρου.
Αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων να σπουδάσουν Φυσικές Επιστήμες
Μείωση του επιστημονικού αλφαβητισμού
Δημιουργία ευκαιριών για διεθνείς επαφές
Απλοποίηση της αλληλεπίδρασης σε υψηλό επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συντονισμός της παρουσίασης της επιστημονικής έρευνας και των αποτελεσμάτων
της σε κυβερνήσεις τόσο χωρών-μελών και μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο
και χωρών εκτός του ευρωπαϊκού χώρου.

Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς
•

•

•

•
•

Συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά φεστιβάλ Science on Stage: ευκαιρία γνωριμίας με
αφοσιωμένους συναδέλφους από περισσότερες από 30 χώρες. Συζητήστε τις
καινοτόμες ιδέες διδασκαλίας, πάρτε ιδέες για τις δικές σας τάξεις και νέα ενέργεια
για την καθημερινή δουλειά σας στην τάξη. Όπως φαίνεται από διάφορες μελέτες
αξιολόγησης: 79% των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών εφαρμόζουν διδακτικές ιδέες
που βλέπουν στα φεστιβάλ Science on Stage, 69% δηλώνει ότι τα φεστιβάλ τους
έχουν δώσει περισσότερα κίνητρα και χαρά στο επάγγελμά τους και 50% μοιράζεται
μακροχρόνιες επαφές και έχει διαδώσει ιδέες στο Science on Stage σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες.
International teacher trainings: Το Science on Stage υποστηρίζει την
επαγγελματική σας εξέλιξη με την δωρεάν εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε όλη την
Ευρώπη. Τα θέματα προέρχονται από την προώθηση των γλωσσικών δεξιοτήτων
μέσω της επιστήμης στο δημοτικό σχολείο μέχρι τα smartphones και των ΤΠΕ στη
διδασκαλία STEM για τάξεις λυκείου.
Δωρεάν διδακτικό υλικό: Επωφεληθείτε από την ευρεία τεχνογνωσία των
ευρωπαίων συναδέλφων σας και χρησιμοποιήστε ιδέες και μεθόδους διδασκαλίας για
την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μπορείτε να «κατεβάσετε» το
διδακτικό υλικό από την ιστοσελίδα του προγράμματος.
Εκπαιδευτικές ανταλλαγές για εκπαιδευτικούς: συμμετοχή σε διεθνή εργαστήρια
στα οποία εκπαιδευτικοί STEM από περισσότερες από 30 χώρες αναπτύσσουν
διδακτικό υλικό με πολύ πάθος και έμπνευση.
Υποτροφίες για ταξίδια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και γνωριμία με την καθημερινή
σχολική ζωή για εκπαιδευτικούς που έχουν συμμετάσχει σε ένα φεστιβάλ Science on
Stage

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://etsito.mysch.gr/ , http://www.science-on-stage.eu και
Facebook: sonsgreece. 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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