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2ΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΡΕΥΝΑΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
30 Νοεμβρίου, 1 και 2 Δεκεμβρίου 2018,
Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Το συνέδριο συνδιοργανώνουν το Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», το Εργαστήριο Θετικών
Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών, το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης των
Προτύπων Πειραματικών Σχολείων και τελεί υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και
την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Φ15.1/15962/Δ231/01/2018).
Στο «2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης» μαθητές από γυμνάσια και λύκεια της
Ελλάδας, από σχολεία της Κύπρου και της Ομογένειας θα παρουσιάσουν εργασίες με μορφή
ολοκληρωμένης επιστημονικής μελέτης/έρευνας που έχουν υλοποιήσει στο πλαίσιο σχολικών
δραστηριοτήτων ή και ευρύτερων συνεργασιών. Θα συνομιλήσουν με συμμαθητές τους από την
Ελλάδα, την Κύπρο και την Ομογένεια, θα ενδυναμώσουν τους επιστημονικούς/εκπαιδευτικούς
και συναισθηματικούς δεσμούς τους. Θα παρακολουθήσουν ομιλίες από προσκεκλημένους
Έλληνες επιστήμονες διεθνούς κύρους (Ασημίνα Αρβανιτάκη/η πρώτη γυναίκα ερευνήτρια
κάτοχος έδρας στο Ινστιτούτο Perimeter στον Καναδά,
Μιχάλης Δαφέρμος/καθηγητής
Αστρονομίας και Γεωμετρίας στο Cambridge, και Μαθηματικών στο Princeton, Σπύρος
Πνευματικός/καθηγητής στο Παν. Πατρών- επιστημονικός υπεύθυνος των Εστιών Γνώσης και
Επιστήµης (Πάτρα, Χαλκίδα, Αθήνα)
Στο περιθώριο των εργασιών του συνεδρίου θα δοθεί στους μαθητές/συνέδρους η ευκαιρία να
επισκεφτούν τη μεγάλη έκθεση «ΜΝΗΜΕΣ ΓΑΙΑΣ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ UNESCO ΕΛΛΑΔΑΣ –
ΚΥΠΡΟΥ» που φιλοξενείται στο Ίδρυμα Ευγενίδου και διοργανώνεται από το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου σε συνεργασία με τα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO
Ελλάδας και Κύπρου, να παρακολουθήσουν καλλιτεχνικές παραστάσεις στο Κ.Π.Ι.Σ.Ν. και στο
Μέγαρο Μουσικής και να ξεναγηθούν στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Για τη μετακίνηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο ισχύουν οι διατάξεις της
υπ΄αριθ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις
μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός
και εκτός της χώρας». Οι απουσίες των συμμετεχόντων/χουσών στο συνέδριο δεν θα
προσμετρηθούν εφόσον κατατεθεί από τους συνέδρους στο σχολείο η βεβαίωση συμμετοχής ή

παρακολούθησης. Για ολιγομελείς μεμονωμένες συμμετοχές από μεγάλες πόλεις (π.χ.
Θεσσαλονίκη, Πάτρα) ή περιοχές (π.χ. Κρήτη, Κύπρος) είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η
παράγραφος 3 του άρθρου 9 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.02.17 (ΦΕΚ 681, τ. Β΄/06.03.17), περί
συνεργασίας σχολείων για τη μετακίνηση.
Η Ο.Ε. του συνεδρίου προκειμένου να διευκολύνει τους συνέδρους στην μετακίνηση και τη
διαμονή τους συνεργάζεται με τουριστικό γραφείο από το οποίο είναι δυνατόν να εξασφαλίσουν
χαμηλότερες τιμές στη διαμονή σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία και να λύσουν το πρόβλημα της
μετακίνησης εντός της πόλης (σ.σ. το γραφείο μπορεί να εξασφαλίσει λεωφορείο για την κοινή
μετακίνηση όσων ζητήσουν τη βοήθειά του) και να εκδώσουν εισιτήρια σε προνομιακές τιμές
που έχει διασφαλίσει το συνέδριο για τους συνέδρους
(http://www.scrs.edu.gr/el/static/accommodation ).
Όσοι μαθητές/τριες είναι εισηγητές/τριες στο συνέδριο ή επιθυμούν να το
παρακολουθήσουν ως ακροατές/τριες, πρέπει να το δηλώσουν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου
http://www.scrs.edu.gr/el/normal/form2 είτε μέσω του σχολείου είτε μεμονωμένα, όπως επίσης
και όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του συνεδρίου θα πρέπει να
το δηλώσουν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου http://www.scrs.edu.gr/el/normal/form3 .
Για την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

