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Διεύθυνση επικοινωνίας: Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο, 26500, ΠΑΤΡΑ 
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Δελτίο Τύπου 
Το «Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών» του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών, σε 
συνεργασία με το Παράρτημα Πάτρας της Ο.Μ.Ε.Ρ., διοργανώνουν το Σάββατο 28 Μαΐου 2011 και ώρα 
9.00-13.30 στο «Αμφιθέατρο Α.Ε.» του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. την   
 

«Ημερίδα - Γιορτή Θετικών Επιστημών» 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Fibonacci» για το έτος 2010-2011 

 
Το Πρόγραμμα «Fibonacci», που ξεκίνησε φέτος και θα διαρκέσει έως το 2013, έχει ως στόχο την προώθηση 
της διερευνητικής διδασκαλίας & μάθησης των Θετικών Επιστημών σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης, 
μέσα από τη δημιουργία, την υποστήριξη και τη συνεχή εξάπλωση σε όλη την Ευρώπη ενός δικτύου 
εκπαιδευτικών ικανών να αξιοποιούν συστηματικά την έμφυτη περιέργεια των μαθητών τους για το φυσικό, 
το βιολογικό και το λογικομαθηματικό κόσμο (http://www.fibonacci-project.eu/). 
 
Συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα «Fibonacci», το «Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών» του 
Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών δημιούργησε και υποστήριξε το «τοπικό δίκτυο εκπαιδευτικών 
προσχολικής εκπαίδευσης 2010-2011», δίνοντας τη δυνατότητα σε  30 νηπιαγωγούς από 23 σχολεία της 
ευρύτερης περιοχής να επιμορφωθούν σε σχέση με το μοντέλο της διερευνητικής διδασκαλίας & μάθησης 
των Θετικών Επιστημών και να το εφαρμόσουν στην πράξη (http://www.ecedu.upatras.gr/fibonacci/). 
 
Η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί αφορά στο κλείσιμο των εργασιών της 1ης χρονιάς του προγράμματος 
με την παρουσίαση της δουλειάς των νηπιαγωγών του τοπικού δικτύου 2010-2011 στις τάξεις τους, καθώς και 
στην έναρξη των εργασιών της 2ης χρονιάς με την παρουσίαση του νέου χρονοδιαγράμματος και τη 
διεύρυνση του τοπικού δικτύου νηπιαγωγών για το έτος 2011-2012.  
 
Η ημερίδα απευθύνεται σε όλες τις νηπιαγωγούς της περιοχής, οι οποίες θα έχουν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για τη φιλοσοφία και την πορεία του προγράμματος και να δηλώσουν πρόθεση συμμετοχής 
στο διευρυμένο τοπικό δίκτυο της 2ης χρονιάς,  καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο γονέα.  
 
Τέλος, η ημερίδα συνδυάζεται με αφιέρωμα στο «Scratch Day»  (http://day.scratch.mit.edu/) που θα 
πραγματοποιηθεί επίσης στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. κατά τις ώρες 13.30-15.30.  
 

Οι συντονιστές του Προγράμματος 
Βασιλική Ζόγκζα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστημίου Πατρών 
Κωνσταντίνος Ραβάνης, Καθηγητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστημίου Πατρών 
 
 

                    

           

   

Το Πρόγραμμα «Fibonacci» χρηματοδοτείται από το «FP7» της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

                                                                O.M.E.P.  
                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ 
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