
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 

ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΔΡΑΗ ΣΗΝ «ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ/ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙ 
ΦΤΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ» ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΕ 1) ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΚΑΙ 2) ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΦΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνύ έξγνπ “The Pathway to Inquiry Based Science Teaching” (266624/SiS-CT-
2010) πξνθεξύζζνπκε δπν παξάιιεινπο δηαγσληζκνύο «θαιώλ πξαθηηθώλ» κεηαμύ ησλ ΔΚΦΔ κε 
αληηθείκελν ηελ θαιύηεξε επηκνξθσηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ «Γηεξεπλεηηθή/αλαθαιππηηθή κέζνδν 
δηδαζθαιίαο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο» ζε εθπαηδεπηηθνύο 1) γπκλαζίνπ ζηνλ πξώην δηαγσληζκό θαη  
2) ιπθείνπ ζηνλ δεύηεξν δηαγσληζκό. Οη δπν δηαγσληζκνί ζην δηάζηεκα από 13/5/2013 κέρξη 4-10-2013. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο γηα ηνλ θάζε δηαγσληζκό ρσξηζηά έρνπλ: 
Μηα νκάδα από θάζε ΔΚΦΔ πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη ην ζρνιηθό ζύκβνπιν θαη/ή ηνλ ππεύζπλν ΔΚΦΔ 
θαη/ή έλαλ ζπλεξγάηε ηνπ ΔΚΦΔ. 

Σα απαξαίηεηα ζηνηρεία, πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην πξσηόθνιιν ηνπ ΙΔΠ κέρξη 7-10-2013 θαη ώξα 
2:30 κκ, είλαη ηα αθόινπζα: 

1) Η ζπλήζεο πξόζθιεζε κέζσ ηεο αληίζηνηρεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ην 
πξόγξακκα ηεο επηκνξθσηηθήο ζπλάληεζεο, ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ξεηά σο αληηθείκελν 
επηκόξθσζεο ην «Γηεξεπλεηηθή/αλαθαιππηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο» θαζώο 
επίζεο θαη όηη απηή γίλεηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνύ έξγνπ “PATHWAY” πνπ πινπνηεί ην Ιλζηηηνύην 
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. 
2) Οη παξνπζηάζεηο ησλ νκηιεηώλ/επηκνξθσηώλ (ζε ειεθηξνληθή κνξθή, CD) 
3) Έμη (6) ηνπιάρηζηνλ αξηζκεκέλεο θσηνγξαθίεο θαηά ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ νκηιηώλ (ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή, CD) 
4) πκπιεξσκέλα από ηνπο επηκνξθνύκελνπο θαζεγεηέο ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ επηζπλάπηνληαη. 
πκπιεξώλνληαη έλα ζηελ αξρή (pre-event) θαη έλα ζην ηέινο (post-event) ηεο επηκόξθσζεο. 
 
Κξηηήξηα επηινγήο ηεο θαιύηεξεο επηκνξθσηηθήο δξάζεο/θαιήο πξαθηηθήο είλαη: 
Α) Η όιε επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία. 
Β) Η νξγάλσζε, ζπλαξκνιόγεζε θαη επρξεζηία ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο ή δηαηάμεσλ, θαζώο επίζεο 
θαη ε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθώλ πξνζνκνηώζεσλ ή/θαη εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ από ηελ επηκνξθσηηθή 
νκάδα. 
Γ) Ο βαζκόο ρξήζεο ςεθηαθώλ απνζεηεξίσλ από ηελ επηκνξθσηηθή νκάδα. 
 
Δπηηξνπή θξίζεο: 
Ραγηαδάθνο Χξήζηνο, ύκβνπινο, Ιλζηηηνύην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 
Παπαζηακαηίνπ Νηθόιανο, Δπ. ρνιηθόο ύκβνπινο 
Σζνπκπειήο Λεσλίδαο, Δπ. ρνιηθόο ύκβνπινο  
Μνπηδνύξε Δηξήλε, Δπ. ρνιηθόο ύκβνπινο 

Σα βξαβεία (γηα ηνλ θάζε δηαγσληζκό ρσξηζηά) ζα είλαη πέληε ρξεκαηηθά πνζά 1000, 900, 800, 700, 600 
επξώ, πνπ ζα ιάβνπλ ζε ίζα πνζά ηα κέιε θάζε νκάδαο ησλ πέληε νκάδσλ πνπ ζα δηαθξηζνύλ. 

Για πληροφορίεσ:  Ιουςτίνα Φλεμοτόμου, ΙΕΠ, γραφ. 601, τηλ. 2103310283, 2103312406 

ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

1) «Βαςικά χαρακτηριςτικά τησ διερευνητικήσ μεθόδου διδαςκαλίασ», Χ. Ραγιαδάκοσ,  
http://www.pi-schools.gr/programs/pathway/files/dier_mathisi.pdf 
2) «Οδηγίεσ ςτουσ καθηγητζσ δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ για τη χρήςη τησ διερευνητικήσ μεθόδου και 
υποςτηρικτικό υλικό», Ν. Παπαςταματίου,  
http://www.pi-schools.gr/programs/pathway/files/dier_gymnasio.pdf 
3) Σο ζργο “PATHWAY”, http://www.pi-schools.gr/programs/pathway/ 
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