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10o Πανελλήνιο Συνέδριο 
 

Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση 
Φυσικές επιστήμες, εκπαίδευση, πολιτισμός 

 
Θεσσαλονίκη, 4 – 6 Μαΐου 2018 

 
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
http://sece.gr 

Τα  Πανελλήνια Συνέδρια για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση 
είναι περιοδικά επιστημονικά συνέδρια τα οποία φιλοξενούνται από τα Παιδαγωγικά 
Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο με αφετηρία το 1ο 
συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) το 1999. Το 9ο συνέδριο 
πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Π.Τ.Π.Ε.) το 2016.    
  
Το 10o Πανελλήνιο συνέδριο αποτελεί τόπο συνάντησης και αλληλεπίδρασης 
ερευνητών και εκπαιδευτικών που λειτουργούν στο πεδίο των φυσικών επιστημών 
στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, και στοχεύει στην ανάδειξη 
προσεγγίσεων και μεθοδολογιών που αφορούν στα αναλυτικά προγράμματα, στην 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στις διάφορες πτυχές των περιβαλλόντων μάθησης 
και στις διαστάσεις της έρευνας για τις φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση. 
Ταυτόχρονα, το συγκεκριμένο συνέδριο έχει τη διάθεση να προβάλει τις φυσικές 
επιστήμες ως διανοητική συνιστώσα του πολιτισμού, αναζητώντας τον 
συγκεκαλυμμένο τους ρόλο, σε κοινωνικές, ηθικές, τεχνολογικές και καλλιτεχνικές 
προβολές στην ανθρώπινη ζωή. Έτσι, σε ένα δεύτερο επίπεδο, το συνέδριο επιθυμεί 
να προσεγγίσει την εκπαίδευση των μικρών παιδιών στις φυσικές επιστήμες, σε 
σχέση με  τη λειτουργία των παιδιών ως πολιτών, με την τεχνολογία ως κοινωνικό 
αγαθό, και με εξωσχολικά πεδία εφαρμογής όπως είναι η καθημερινή ζωή, το θέατρο 
ή οι εικαστικές τέχνες.   
 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 
Αναφέρονται στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία 
 

• Αναλυτικά προγράμματα και φυσικές επιστήμες 
• Απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών για τις φυσικές επιστήμες και 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου 
• Άτυπα και μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης για τις φυσικές επιστήμες  
• Διαθεματικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση για τις φυσικές επιστήμες 
• Διδακτικές προσεγγίσεις και μοντέλα διδασκαλίας για επιστημονικές έννοιες 

και φυσικά φαινόμενα  
• Διεπιστημονικές προσεγγίσεις - STEM στην εκπαίδευση 
• Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για τις φυσικές επιστήμες 
• Επιστημονικός γραμματισμός 
• Η εκπαιδευτική ρομποτική στην εκπαίδευση για τις φυσικές επιστήμες 
• Η έρευνα στην εκπαίδευση για τις φυσικές επιστήμες: μέθοδοι και τεχνικές 

συλλογής και ανάλυσης δεδομένων 
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• Θεωρίες μάθησης και παιδαγωγικές θεωρίες στην εκπαίδευση  για τις φυσικές 
επιστήμες  

• Ιδέες και πρόδρομα νοητικά μοντέλα των εκπαιδευόμενων για επιστημονικές 
έννοιες και φυσικά φαινόμενα 

• Οι φυσικές επιστήμες στα παιδικά βιβλία 
• Οι φυσικές επιστήμες στα ψηφιακά περιβάλλοντα της καθημερινής ζωής των 

παιδιών 
• Οι φυσικές επιστήμες στην καθημερινή ζωή 
• Παιδαγωγική γνώση του  περιεχομένου των φυσικών επιστημών 
• Παιχνίδι και μάθηση στις φυσικές επιστήμες 
• Σύγχρονα και ασύγχρονα περιβάλλοντα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

για τις φυσικές επιστήμες 
• Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση διδακτικών/μαθησιακών 

δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικού υλικού για έννοιες των φυσικών 
επιστημών 

• ΤΠΕ και εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες 
• Φυσικές επιστήμες και περιβαλλοντική εκπαίδευση 
• Φυσικές επιστήμες και τέχνη 
 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 
 
Τύποι εργασιών 
(1) Προφορική ανακοίνωση 
(2) Διοργάνωση συμποσίου (συλλογή εργασιών γύρω από ένα ερευνητικό-επιστημονικό θέμα) 

(3) Αναρτημένη ανακοίνωση (poster) 
(4) Εργαστήριο 
 
Προδιαγραφές συγγραφής περιλήψεων 
Όσοι/-ες ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή με εργασία στο 1οο Συνέδριο, 
μπορούν να αποστείλουν την περίληψη της εργασίας τους στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση 2018sece@gmail.com μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2017 
Η Γραμματεία του συνεδρίου θα επιβεβαιώνει τη λήψη της περίληψης. 
 
Οδηγίες για την περίληψη: 

 Στο αρχείο που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρεται ο τύπος της εργασίας 

 Για την περίπτωση των συμποσίων θα πρέπει να υποβληθεί περίληψη και για την 
κεντρική ιδέα του συμποσίου, αλλά και για την κάθε εργασία ξεχωριστά 

 Η περίληψη να περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των 
συγγραφέων, την ιδιότητα/ίδρυμα προέλευσης και την ηλεκτρονική τους 
διεύθυνση 

 Το κείμενο της περίληψης θα είναι ενιαίο σε πλήρη στοίχιση χωρίς παραγράφους 
και βιβλιογραφικές παραπομπές, θα έχει έκταση έως 250 λέξεις, σε μονό 
διάστημα, Τimes New Roman, 12 pt, με περιθώρια σελίδας 2,5cm από κάθε 
πλευρά 

 Μορφές αρχείων: Ms Word (.doc, .docx) 

 Ο μέγιστος αριθμός εισηγήσεων ανά άτομο είναι τρεις (3) 

 Για την κρίση της πρότασής σας θα ενημερωθείτε έγκαιρα από την επιστημονική 
επιτροπή του συνεδρίου 

mailto:2018sece@gmail.com
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 Τα πλήρη κείμενα θα υποβληθούν μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου σύμφωνα 
με τις οδηγίες που θα δοθούν (Καλοκαίρι 2018) 

 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

21 Οκτωβρίου 2017: Έναρξη υποβολής περιλήψεων (250 λέξεις) 

21 Δεκεμβρίου 2017: Ολοκλήρωση υποβολής περιλήψεων 

31 Ιανουαρίου 2018: Ολοκλήρωση διαδικασίας κρίσης και ενημέρωση 
συγγραφέων 

31 Ιανουαρίου 2018: Έναρξη εγγραφών με μειωμένα έξοδα συμμετοχής 

28 Φεβρουαρίου 2018: Λήξη εγγραφών με μειωμένα έξοδα συμμετοχής 

15 Μαρτίου 2018:  Πρόγραμμα 10ου συνεδρίου 

4-6 Μαΐου 2018: Διεξαγωγή 10ου συνεδρίου 

 
ΕΓΓΡΑΦΗ 
 
Τις εργασίες του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου  μπορούν να παρακολουθήσουν 
όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική 
Εκπαίδευση, συμμετέχοντας είτε με εργασία (προφορική ανακοίνωση, αναρτημένη 
ανακοίνωση, συμπόσιο, εργαστήριο), είτε με απλή παρακολούθηση (χωρίς εργασία). 
Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο συνέδριο αποτελεί η εγγραφή 
σε αυτό. Για τον ακριβή τρόπο εγγραφής θα ενημερωθείτε εν καιρώ από την 
ιστοσελίδα του συνεδρίου.   
 
Το κόστος εγγραφής διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιότητα των συμμετεχόντων 
και την ημερομηνία καταβολής του ποσού:  
 

   

 Εγγραφή  
με μειωμένο κόστος  

ΕΩΣ  
28 Φεβρουαρίου 

2018 

Εγγραφή  
 

ΑΠΟ  
1 Μαρτίου 2018 

   
Μέλη ΔΕΠ,  
Εκπαιδευτικοί κ.ά 

30 ευρώ 40 ευρώ 

  
 

 

Φοιτητές/τριες 10 ευρώ 15 ευρώ 
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Η κατάθεση του ποσού για την εγγραφή θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για την διαδικασία θα υπάρξει η 
σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. 
 
Το ποσό εγγραφής καλύπτει: 
- παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου  
- υλικό του συνεδρίου (πρόγραμμα, βιβλίο περιλήψεων, βεβαίωση συμμετοχής) 
- πρακτικά συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή 
 
Το υλικό του συνεδρίου και οι βεβαιώσεις θα δοθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 
και όχι μέσω ταχυδρομείου. 
 
Παρατήρηση 

Για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του συνεδρίου η κάθε εργασία που θα γίνει 
αποδεκτή, παρακαλούμε τουλάχιστον ο/η ένας/μία από τους/τις συγγραφείς να 
πραγματοποιήσει εγκαίρως εγγραφή (έως 28 Φεβρουαρίου 2018). 
 
 
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής 
 
Παναγιώτης Παντίδος 
 
 
 
 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες θα λαμβάνετε από τον ιστότοπο του 

συνεδρίου ο οποίος θα ενημερώνεται συνεχώς 

http://sece.gr 


