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Κυρίεσ και κφριοι,  

Με ιδιαίτερθ χαρά χαιρετίηω το 1ο Μακθτικό υνζδριο Ζρευνασ και Επιςτιμθσ, το οποίο 

ςυνδιοργανώνεται από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ», το Εργαςτιριο Ζρευνασ για τθ 

Διδαςκαλία των Μακθματικών του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Παν. 

Πατρών, και τθν Ζνωςθ Λειτουργών Μζςθσ Εκπαίδευςθσ των Προτφπων Πειραματικών 

χολείων, και φιλοδοξεί να ειςαγάγει του μακθτζσ ςτθ φιλοςοφία τθσ παρουςίαςθσ 

επιςτθμονικισ εργαςίασ ςε Επιςτθμονικό υνζδριο.  

 

Ειδικότερα, θ διοργάνωςθ του εν λόγω ςυνεδρίου ςτοχεφει,  μεταξφ άλλων, να δώςει βιμα 

ςτουσ μακθτζσ να παρουςιάςουν τα αποτελζςματα των ερευνών που ζχουν υλοποιιςει ςτο 

πλαίςιο ςχολικών δραςτθριοτιτων ι και ευρφτερων ςυνεργαςιών, να τουσ ενκαρρφνει ςτθ 

ςυγγραφι μιασ ολοκλθρωμζνθσ ερευνθτικισ εργαςίασ ακολουκώντασ ςυγκεκριμζνθ 

μορφοποίθςθ και τθρώντασ κανόνεσ εγκυρότθτασ, ενώ παράλλθλα να προωκιςει τθ 

ςυνεργαςία ςχολικών μονάδων με Πανεπιςτιμια, Ερευνθτικά Κζντρα και Ερευνθτικά 

Ινςτιτοφτα, με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικών για τα ςφγχρονα επιςτθμονικά 

επιτεφγματα, τθν εφαρμογι νζων μακθςιακών μεκόδων και τθν διάχυςθ τθσ νζασ 

επιςτθμονικισ γνώςθσ ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ.  

 

Σζτοιου είδουσ πρωτοβουλίεσ, ςυμβάλλουν γόνιμα ςτον εμπλουτιςμό των εμπειριών και των 

γνώςεων των μακθτών μασ, ώςτε να μποροφν να λειτουργιςουν ωσ χριςιμοι, ενεργοί και 

δθμιουργικοί πολίτεσ, ενώμε τθ διαμεςολάβθςθ του ςχολείου ςτθ διάχυςθ τθσ επιςτθμονικισ 

γνώςθσ ςε ευρφτερα τμιματα τθσ κοινωνίασ, αναδεικνφεται ο ρόλοσ του ςφγχρονου ςχολείου.  

 



τθν κατεφκυνςθ αυτι, διαπιςτώνουμε με ιδιαίτερθ χαρά τθν κατάκεςθ ςτο υνζδριο, 

ςθμαντικών και ουςιαςτικώνειςθγιςεων, και πολφμορφωνπρωτοβουλιών και δράςεωνεκ 

μζρουσ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ.  

 

Μζλθμά μασ, θ ςτιριξθ με κάκε δυνατό τρόπο, τζτοιων αξιζπαινων προςπακειών και 

δραςτθριοτιτων, και θ ςυνεχισ ενκάρρυνςθ τωνμακθτών και κακθγθτών μασ να ςυμμετζχουν 

ςε τζτοια ςυνζδρια.  

 

Θα ικελα να ςυγχαρώ κερμά τουσ διοργανωτζσ για τθν πρωτοβουλία και τθν άρτια 

διοργάνωςθ του υνεδρίου, που ζχει παράλλθλα τα χαρακτθριςτικά μιασ πανελλινιασ 

επιςτθμονικισ ςυνάντθςθσ, θ οποία δίνει τθν ευκαιρία για κοινό προβλθματιςμό και κοινι 

δράςθ των μακθτικών κοινοτιτων του απανταχοφ Ελλθνιςμοφ.  

 

ασ εφχομαι καλι επιτυχία ςτισ εργαςίεσ του υνεδρίου, τα πορίςματα του οποίου 

αναμζνουμε με ιδιαίτερο ενδιαφζρον, προςδοκώντασ προτάςεισ, ιδζεσ και αποτελζςματα ενώ, 

καταλθκτικά, ελπίηω και άλλοι να ακολουκιςουν το παράδειγμά ςασ, αφοφ τζτοιεσ 

εξωςτρεφείσ δράςεισ ενιςχφουν τισ προοπτικζσ ςυνεργαςίασ ςε διάφορα επίπεδα και μόνο 

κετικά αποτελζςματα μποροφν να προςφζρουν.    

 

 


