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Αμφιθέατρο
Ραλλείου Γεμικού Λυκείου Θηλέωμ Πειραιά

Αγαπεηνί/εο ζπλάδειθνη,
αο ελεκεξώλνπκε όηη ε Παλειιήληα Έλωζε Βηνεπηζηεκόλωλ (Π.Δ.Β.) δηνξγαλώλεη ην
4ν

Παλειιήλην

πλέδξην

κε

ηίηιν «Η

Βηνινγία

ζηελ

Δθπαίδεπζε»

(http://4synedrio.pev.gr)
Σν ζπλέδξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε:
 ην Ράιιεην Γεληθό Λύθεην Θειέωλ Πεηξαηά,
 ηελ Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΙ.Γ.Δ.) Πεηξαηά θαη
 ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Π/Θκηαο & Γ/Θκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο
ζηνπο ρώξνπο ηνπ Ράιιεηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Θειέωλ, ζηνλ Πεηξαηά, ζηηο 1-3 Γεθεκβξίνπ
2017.
ύκθωλα κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζπλεδξίνπ, πξνηείλεηαη λα παξνπζηαζζνύλ θαη ζπδεηεζνύλ
εηζεγήζεηο θαη γεληθόηεξα, επηζηεκνληθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα ζεηξά από
επηκέξνπο πεδία πνπ ζπλδένληαη κε ηε Βηνινγία ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
1.

Ιζηνξία θαη θηινζνθία ηωλ βηνινγηθώλ επηζηεκώλ

2.

Γηδαζθαιία θαη κάζεζε ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο

3.

Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη εγρεηξίδηα βηνινγηθώλ επηζηεκώλ

4.

Γξακκαηηζκόο ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο

5.

Βηνινγηθέο επηζηήκεο θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή

6.

Δθπαίδεπζε – επηκόξθωζε εθπαηδεπηηθώλ ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο

7.

Άηππεο κνξθέο εθπαίδεπζεο ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο

8.

Η δηδαζθαιία ηωλ βηνινγηθώλ επηζηεκώλ ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ ππόινηπν θόζκν

9.

Αμηνιόγεζε καζεηώλ ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο

10.

Δθαξκνγέο ηωλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο

11.

Βηνεζηθή

12.

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε

13.

Αγωγή Τγείαο

14.

ρνιηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο

15.

ρνιηθέο θαηλνηόκεο δξάζεηο & πξνγξάκκαηα ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο
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Η Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή πξνζθαιεί όζνπο/εο ελδηαθέξνληαη, λα ππνβάινπλ εηζεγήζεηο
ζρεηηθέο κε ηε ζεκαηνινγία ηνπ πλεδξίνπ. ην πλέδξην κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ
εξγαζίεο-εηζεγήζεηο έμη θαηεγνξηώλ, δειαδή:


Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο.



Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο.



πλεδξίεο ηξνγγπιήο Σξάπεδαο – πκπόζηα.



Δξγαζηεξηαθέο παξνπζηάζεηο – Βηωκαηηθά ζεκηλάξηα.



Αλαξηήζεηο – Παξνπζηάζεηο «πόζηεξ»



Δξγαζίεο κε ζπκκεηνρή θαζεγεηώλ θαη καζεηώλ.

Οη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εγγξαθή ζαο ζην ζπλέδξην είηε ωο ζύλεδξνο, είηε ωο
εηζεγεηήο/εηζεγήηξηα, γηα ηελ ππνβνιή εξγαζηώλ αιιά θαη γηα ηε δνκή θαη κνξθή ηεο
εξγαζίαο θαη ηε θαηά πεξίζηαζε δηακόξθωζε ηνπ θεηκέλνπ παξνπζηάδνληαη ζην
αληίζηνηρν ζύλδεζκν ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζπλεδξίνπ http://4synedrio.pev.gr. Σα δε
ππνβαιιόκελα έγγξαθα ζα πξέπεη λα κεηαθνξηωζνύλ κέζω ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
ζπλεδξίωλ ηεο easychair.org.

Δπίζεο ε ΟΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Παλειιήληα Έλωζε Βηνεπηζηεκόλωλ ζα δηνξγαλώζεη
ζην πιαίζην ηνπ πλεδξίνπ Παλειιήλην ρνιηθό Γηαγωληζκό δεκηνπξγίαο αθίζαο γηα
ηνπο/ηηο καζεηέο/καζήηξηεο ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο
ρώξαο κε ζέκα: «Η Διιάδα θαη νη ζάιαζζέο ηεο: παξειζόλ, παξόλ θαη κέιινλ».
θνπόο ηνπ δηαγωληζκνύ είλαη νη καζεηέο/καζήηξηεο λα επαηζζεηνπνηεζνύλ θαη λα
επηδείμνπλ ελδηαθέξνλ γηα ζέκαηα ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζαιάζζηαο δωήο,
ζηνρεύνληαο ζηελ παξαγωγή πξωηόηππωλ έξγωλ πνπ ζα πξνβάινπλ ην πώο
αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη – θαη νη ίδηεο – ηελ δηαρξνληθή ζρέζε ηωλ Διιήλωλ κε ηελ
ζάιαζζα. Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ δηαγωληζκό ζα αθνινπζήζνπλ ζε επόκελε
αλαθνίλωζε.
Σηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ όζνη ελδηαθέξνληαη, είηε κε
απιή ζπκκεηνρή (ρωξίο εηζήγεζε), είηε κε νπνηαζδήπνηε κνξθήο εξγαζία (εξεπλεηηθή,
δηδαθηηθή πξαθηηθή, ζηξνγγπιή ηξάπεδα, εξγαζηεξηαθή, πόζηεξ, θαζεγεηέο κε καζεηέο). ε
θάζε πεξίπηωζε, ε ζπκκεηνρή ζην πλέδξην επηβαξύλεηαη κε έμνδα εγγξαθήο, ηα νπνία
δηαθνξνπνηνύληαη αλαιόγωο κε ηε ζρέζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο κε ηελ Π.Δ.Β. αιιά θαη ηελ
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εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνύ (πξνεγγξαθή κέρξη ηηο 10 Ννεκβξίνπ 2017
ή θαλνληθή εγγξαθή κεηά ηηο 10 Ννεκβξίνπ αιιά θαη θαηά ηελ έλαξμε/δηάξθεηα ηνπ
ζπλεδξίνπ). Δπνκέλωο ην θόζηνο εγγξαθήο αλάινγα κε ην ρξόλν θαη ηελ ηδηόηεηα ηνπ/ηεο
ελδηαθεξόκελνπ/λεο, θαζνξίδεηαη παξαθάηω:

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΚΟΣΟ ΔΓΓΡΑΦΗ
Πξνεγγξαθή

Καλνληθή εγγξαθή

έωο ηηο 10-11-2017

κεηά ηηο 10-11-2017

Μέιε ΠΔΒ (νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα)

30

45

Με-κέιε ΠΔΒ

45

60

Πξνεγγξαθή

Καλνληθή εγγξαθή

έωο ηηο 10-11-2017

κεηά ηηο 10-11-2017

Μέιε ΠΔΒ (νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα)

15

25

Με-κέιε ΠΔΒ

35

50

Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο

10

10

Μαζεηέο

ΓΩΡΔΑΝ

ΓΩΡΔΑΝ

ΔΙΗΓΗΣΔ

ΤΝΔΓΡΟΙ ΥΩΡΙ ΔΙΗΓΗΗ

Σν θόζηνο εγγξαθήο γηα ηνπο ζπλέδξνπο πεξηιακβάλεη:
 Παξαθνινύζεζε πλεδξίνπ θαη όιωλ ηωλ εξγαζηώλ ηνπ.
 πλεδξηαθό Τιηθό (ειεθηξνληθό ηόκν πξαθηηθώλ κε εμαζθαιηζκέλν ISBN από
ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε, θάθεινο ζπλεδξίνπ, γξαθηθή ύιε, έληππν πιηθό)
 πκκεηνρή ζε όια ηα δηαιείκκαηα θαθέ θαη γεύκαηα βάζεη πξνγξάκκαηνο
 Γεκνζίεπζε ηεο εξγαζίαο ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ
 Βεβαίωζε ζπκκεηνρήο, όπνπ ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπηωζε, αλ
ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλέδξνπ πεξηιάκβαλε εηζήγεζε ή όρη.
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Οη θξίζηκεο εκεξνκελίεο γηα ην πλέδξην είλαη νη εμήο:
ΔΝΔΡΓΔΙΔ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ

Τπνβνιή θεηκέλωλ εξγαζηώλ

30 επηεκβξίνπ 2017

Δλεκέξωζε θξίζεωλ

31 Οθηωβξίνπ 2017

Τπνβνιή ηειηθώλ θεηκέλωλ & αλαθνίλωζε πξνγξάκκαηνο

11 Ννεκβξίνπ 2017

Λήμε πξνεγγξαθήο

11 Ννεκβξίνπ 2017

Αλαθνίλωζε ηειηθνύ πξνγξάκκαηνο

24 Ννεκβξίνπ 2017

πλέδξην

1-3 Γεθεκβξίνπ 2017

Σξόπνη επηθνηλωλίαο:
e-mail: bioeduconf@gmail.com
Σειέθωλo / Φαμ: 2105224632 (γξαθεία ηεο ΠΔΒ)
Ιζηνζειίδα : http://4synedrio.pev.gr/
Κνηλωληθά δίθηπα
ειίδα ζην:
Facebook: https://www.facebook.com/SynedrioBiologiaStinEkpaideusi
Twitter: @bioeduconf

Με εθηίκεζε
Η Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή
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