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Ενημερωτικό Δελτίο
4ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου SciFUN
Τρίτη Διακρατική Συνάντηση Εταίρων στο Łódź, Πολωνία
Η 3η συνάντηση της κοινοπραξίας εταίρων του έργου SciFUN έλαβε χώρα στις 16 και
17 Μαΐου, στο Łódź της Πολωνίας. Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης
επικεντρώθηκε στο κύριο αποτέλεσμα του έργου – «Αποτέλεσμα 6: Εγχειρίδιο για να
γίνει η Εκμάθηση των Φυσικών Επιστημών Ενδιαφέρουσα» - το οποίο έχει αναλυθεί
σε βάθος και έχουν προσφερθεί ιδέες σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενό του.
Άλλα σημαντικά θέματα της συνάντησης, αποτέλεσαν τα ακόλουθα: «Αποτέλεσμα 7:
Αναλυτικό Πρόγραμμα και Επιμορφωτικό Υλικό για τους εκπαιδευτικούς» και το
«Αποτέλεσμα 9: Πιλοτικές Εφαρμογές και Μελέτες Περίπτωσης», για τα οποία έχουν
ανατεθεί λεπτομερή καθήκοντα και αποφασίστηκαν ακριβείς προθεσμίες.

Επίσκεψη στο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας EC1 στο Łódź, Πολωνία
Μια επιπρόσθετη, αλλά πολύτιμη
δραστηριότητα, η οποία οργανώθηκε
και
προσφέρθηκε
από
τους
οικοδεσπότες εταίρους στην Πολωνία,
ήταν η επίσκεψη στο Κέντρο Επιστήμης
και Τεχνολογίας. Το κέντρο αποτελεί
ένα παλιό εργοστάσιο παραγωγής
ενέργειας από το 1929 και βρίσκεται
στο κέντρο του Łódź, το οποίο τώρα έχει
μεταμορφωθεί σε ένα μουσείο
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Επιστημών και θα ανοίξει επίσημα για το
κοινό το Δεκέμβριο 2017. Με πολλά
διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες
που βασίζονται στις Φυσικές Επιστήμες, το
μουσείο βοήθησε την
κοινοπραξία των εταίρων του έργου SciFUN
να αποκτήσουν καινούριες ιδέες για την
περαιτέρω ανάπτυξη μαθημάτων Φυσικών
Επιστημών, χρησιμοποιώντας ψηφιακές
τεχνολογίες και διαδικτυακούς πόρους. Το Πανεπιστήμιο του Łódź διοργάνωσε
επίσης δύο επισκέψεις στο κέντρο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι θα
εμπλακούν στην πιλοτική εφαρμογή του εγχειριδίου του έργου SciFUN σε ένα
μεταγενέστερο στάδιο του έργου.

Εργαστήρια στο πλαίσιο του έργου SciFUN έχουν προσφερθεί στο 5ο
Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας στην Κύπρο για τη Διεθνή Ημέρα του Παιδιού
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας του Παιδιού στο 5ο Δημοτικό
Σχολείο Λακατάμειας, το CARDET διεξήγαγε σεμινάρια για το έργο SciFUN, τα οποία
προσέφερε σε τρεις τάξεις του σχολείου. Τα σεμινάρια προσφέρθηκαν σε 66
μαθητές, ηλικίας 8-9 ετών. Οι μαθητές και οι δάσκαλοί τους είχαν την ευκαιρία να
μάθουν περισσότερα για το έργο και τους στόχους του. Επίσης, οι μαθητές
αναγνώρισαν τα στοιχεία ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματος και έφτιαξαν το δικό
τους κύκλωμα, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία. Οι μαθητές
είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν με το λογισμικό “Virtual Lab” και την
εφαρμογή “Electricity and Circuits”, χρησιμοποιώντας τάμπλετς και ηλεκτρονικούς
υπολογιστές. Όλοι οι μαθητές είχαν παραγωγικές συζητήσεις σχετικά με την
ηλεκτρική ενέργεια και απόλαυσαν τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ κατά τη διάρκεια των
εργαστηρίων, για να μάθουν σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια.

www.scifun.eu
Το έργο SciFUN παρουσιάστηκε στο συνέδριο με τίτλο “IDPBC”
Το CARDET παρουσίασε το έργο SciFUN στο διεθνές συνέδριο με τίτλο “Identity and
Diversity Picture Book Collections” (Συλλογή Εικονογραφημένων Βιβλίων για την
Ταυτότητα και τη Διαφορετικότητα) τον Ιούνιο 2017, το οποίο έλαβε χώρα στη
Λευκωσία, Κύπρος. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, έγινε μία σύνοψη των κύριων
στόχων του έργου, όπως επίσης και των αποτελεσμάτων που ολοκληρώθηκαν μέχρι
σήμερα. Ενημερωτικά φυλλάδια για το έργο έχουν διανεμηθεί στους συμμετέχοντες
του συνεδρίου, οι οποίοι είχαν την
ευκαιρία να συζητήσουν για τους
μαθησιακούς πόρους του έργου και
να μάθουν περισσότερα για αυτούς.
Στο
συνέδριο
συμμετείχαν
περισσότεροι
από
50
δάσκαλοι/καθηγητές,
διευθυντές
σχολείων, ψυχολόγοι, γονείς και
μαθητές.

