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Διεθνές Συνέδριο CREAT-IT 2015  
9-10 Οκτωβρίου 2015, Αθήνα 
 

Στο επίκεντρο της καινοτομίας και της δημιουργικότητας στη διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών βρέθηκε η Αθήνα από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015, όπου και έως τις 10 
Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε πληθώρα σημαντικών εκδηλώσεων και εργαστηρίων. 

Την κεντρική εκδήλωση αποτέλεσε το Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Ερευνώ και Α-
νακαλύπτω – Ανακαλυπτική Μάθηση και Δημιουργικότητα στη Διδακτική των 
Φυσικών Επιστημών» που πραγματοποιήθηκε 9-10 Οκτωβρίου, με στόχο να φέρει 

σε επαφή ερευνητές με καθηγητές, οι οποίοι θα  μοιραστούν εμπειρίες και απόψεις, 
αλλά και να παρουσιαστούν βέλτιστες πρακτικές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 
τελικού εθνικού συνεδρίου του SCIENTIX και του αντίστοιχου διεθνούς του CREAT-IT. 
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να δοθεί η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν 

καινοτόμα εκπαιδευτικά σενάρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υλοποίησαν στα 
σχολεία τους και τα οποία προωθούν τη διερευνητική μάθηση και τη δημιουργικότητα, 
ενώ είναι βασισμένα σε καινοτόμες ιδέες και προοπτικές και παράλληλα κάνουν χρήση 

τεχνολογικών εργαλείων (εικονικά εργαστήρια, προσομοιώσεις, διαδραστικές ή και ρο-
μποτικές εφαρμογές).  
Περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες παρακολούθησαν πάνω από 50 εργασίες, 6 εργα-

στήρια, 8 εξ αποστάσεως παρουσιάσεις και 9 poster από 16 χώρες, στα οποία παρου-
σιάστηκαν έρευνες και καινοτόμες πρακτικές στη διδασκαλία φυσικών επιστημών και 
αποτελέσματα από δραστηριότητες βασισμένες στη διερευνητική μέθοδο μάθησης.   

Πριν και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου διεξήχθησαν τα ακόλουθα εργαστήρια: 
Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου διεξήχθη στο Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, από 
μέλη της ομάδας του CREAT-IT ένα επιμορφωτικό εργαστήριο απευθυνόμενο σε     

μεταπτυχιακούς φοιτητές  με θέμα “Write a Science Opera – Science Theater”. Την 
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου , επαναλήφθηκε για πάνω από 100 προπτυχιακούς φοιτητές - 
μελλοντικούς καθηγητές.  

Το Συνέδριο συν-διοργανώθηκε από τη Science View, το ΙΤΥΕ Διόφαντος, το European     
Schoolnet και την Ένωση Ελλήνων Φυσικών.  
 
Μπορείτε να βρείτε το πλήρες πρόγραμμα και τα πρακτικά του συνεδρίου εδώ:  

http://www.scientix.ea.gr/ 
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 Anna Craft: Ποιό το επόμενο βήμα για τη δημιουργικότητα; 
Εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο του Exeter στην Αγγλία 

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου το έργο CREAT-IT συμμετείχε στην εκδήλωση του Πανεπιστημίου του Exeter στο Ηνωμένο Βασί-

λειο με θέμα «Anna Craft: Ποιό το επόμενο βήμα για τη δημιουργικότητα;». Στελέχη της εκπαίδευσης συγκεντρώθηκαν ακόμα 
και από τη Δανία ή την Αυστρία για να γιορτάσουν ζωή και το έργο της Άννας, συμπεριλαμβανομένων και ευρωπαϊκών έργων, 
όπως το CREAT-IT, όπου η Άννα είχε εμπλακεί στο προς το τέλος της ζωής της. Συζητήθηκαν θέματα με το προσωπικό του 

Πανεπιστημίου, μαθητές, εκπαιδευτικούς, συναδέλφους από την Βασιλική Εταιρεία για την Ενθάρρυνση Εμπορίου και Κατα-
σκευή Τεχνών (RSA), την περιφερειακή κοινωνική επιχείρηση Real Ideas Organisation (RIO), καθώς και με την οικογένεια και 
φίλους της Άννας.  

Εκεί είχε την τιμή να παρουσιαστεί ένα poster που περιγράφει το πλαίσιο, τις αρχές και εφαρμογές του έργου CREAT-IT και το 
οποίο πυροδότησε συζητήσεις σχετικές με τις προκλήσεις και τα πλεονεκτήματα της πανευρωπαϊκής συνεργασίας για τη δημι-
ουργικότητα στην εκπαίδευση. Μεγάλο μέρος από τις θεωρίες της Άννας, μαζί με εργασίες συναδέλφων από το Παν/μιο του 

Exeter, και τη στήριξη του CREAT-IT παρουσιάζονται στο νέο βιβλίο: “Creativity, Education and 
Society, writings of Anna Craft”, το οποίο είναι διαθέσιμο από το Blackwell’s Bookshop, Exeter. 
www.Blackwells.co.uk/exeter 

ISBN 9781858566665 usual price £26.99 
20% discount from Exeter@blackwell.co.uk 01392 433992 until 31-Oct-15 

http://www.scientix.eu/
http://www.creatit-project.eu/
http://www.scienceview.gr/?lang=en
http://www.cti.gr/en/
http://www.eun.org/
http://www.eun.org/
http://eef.gr/
http://www.scientix.ea.gr/
http://www.Blackwells.co.uk/exeter
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Επισκεφθείτε μας! 

www.creatit-project.eu 

CreatIT.Project 

twitter.com/creat_it 

Oded Ben-Horin 

Αν. Καθηγητής 

Stord Haugesund  
University College,  

Νορβηγία 

oded.ben@hsh.no 

Η δράση χρηματοδοτείται με 

την υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 

παρούσα δημοσίευση αφορά 

αποκλειστικά τη γνώμη του 

συγγραφέα (CREAT-IT 

Consortium) και η επιτροπή 

δεν φέρει καμία ευθύνη για τη 

χρήση των πληροφοριών 

που περιέχονται σε αυτή.  

Επικοινωνία 

The partners 

Stord/Haugesund  

University College,

(Νορβηγία) 
 

Elinogermaniki Agogi 

(R&D Department), 

(Ελλάδα) 
 

University of Exeter, 

(Ηνωμένο Βασίλειο) 
 

Science View, (Ελλάδα) 
 

Forma Scienza, (Iιταλία) 
 

CENTER FOR THE PRO-

MOTION OF SCIENCE ,

(Σερβία) 
 

European Network  

for Opera and Dance 

Education, (Βέλγιο) 

Είναι η όπερα και η φυσική δύο ασύμβατες 

έννοιες...?  
Αν επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε την 
παραστατική διάσταση που κλείνει μέσα του 

ένα επιστημονικό πείραμα τότε οι ευρύτερες 
έννοιες της «Μουσικής» και της «Επιστήμης» 
ίσως ακούγονται πιο φιλικές, σίγουρα περισ-

σότερο «γνώριμες» από εκπαιδευτικά προ-
γράμματα ή εκθέσεις που διοργανώνονται τα 
τελευταία χρόνια και τις συσχετίζουν. 

Στις 3 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε και 
μεταδόθηκε ζωντανά σε κοινά από όλο τον 
κόσμο η πρώτη Παγκόσμια Όπερα Επιστήμης 

το "SkyLight". Η εκδήλωση που ξεκίνησε από 
μέλη της ομάδας έργου 
CREAT-IT, σε συνεργασία με 
διάφορες άλλες διεθνείς 

εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, 
ήταν εκπληκτική τόσο για 
εμάς όσο και για καθηγητές, 

επιστήμονες και καλλιτέχνες 
που συμμετείχαν.  Το δίκτυο 

35 χωρών του "SkyLight" αποτέλεσε την 
ομάδα έργου της όπερας, στην οποία οι διά-
φορες ομάδες συνέθεσαν, εκτέλεσαν, ερεύ-

νησαν, επικοινώνησαν, παρείχαν κοστούμια, 
απήγγειλαν και πολλά άλλα. Συντέθηκε ειδικά 
γι αυτό το έργο πρωτότυπη μουσική (που 
ενορχηστρώθηκε ζωντανά και  ψηφιακά) και 

συνοδεύθηκε τόσο ηχογραφημένα όσο και 
ζωντανά από τους περισσότερους συμμετέ-
χοντες σε αυτή την πρώτη προσπάθεια    

συν-δημιουργίας μιας παγκόσμιας εκπαιδευτι-
κής Όπερας Επιστήμης. Οι αλλαγές ώρας 
ήταν μια πρόκληση που ξεπεράστηκε, καθώς 

μαθητές από Ευρώπη, ΗΠΑ, Βραζιλία, ή   
ακόμα και Αυστραλία, όπως από το σχολείο  
Andross στο Perth συνδέθηκαν και εκτέλε-

σαν ζωντανά στην ίδια εκδήλωση. 
Η όπερα, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο 
του Διεθνούς Έτους Φωτός 2015 της 

UNESCO, μεταδόθηκε ζωντανά από την   
Ελληνογερμανική Αγωγή, και παρουσιάστηκε 
από τον Oded Ben-Horin και την Andrea 

Volbers (Νορβηγία) και τον Πέτρο Στεργιό-
πουλο, ενώ καλύφθηκε 
από διάφορα μέσα ενημέ-
ρωσης σε όλο τον κόσμο. 

Μπορείτε να δείτε μια 
δήλωση από τον αστρο-
ναύτη της ESA, Andre 

Kuipers εδώ.  

Skylight 
Μια Παγκόσμια Όπερα Επιστήμης 

Φωτογραφίες από την εκδήλωση Skylight  

http://www.creatit-project.eu/
https://www.facebook.com/CreatIT.Project
https://twitter.com/creat_it
http://www.creatit-project.eu/creative
https://www.facebook.com/CreatIT.Project
http://twitter.com/creat_it
http://www.hsh.no/english.htm
http://www.hsh.no/english.htm
http://www.hsh.no/english.htm
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.exeter.ac.uk/
http://www.exeter.ac.uk/
http://en.scienceview.gr/
http://www.formascienza.org/
http://www.cpn.rs/?lang=en
http://www.cpn.rs/?lang=en
http://www.cpn.rs/?lang=en
http://reseo.org/
http://reseo.org/
http://reseo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=9tA-n9TR3T0


 

Κατά τη διάρκεια της καταληκτικής εβδομάδας του 
έργου CREAT-IT, το CPN διοργάνωσε δύο τελικές      

εκδηλώσεις, προκειμένου να παρουσιάσει στη σέρβικη 
εκπαιδευτική κοινότητα τα αποτελέσματα του έργου. 
Στις 28 Οκτωβρίου, το CPN επισκέφθηκε το σχολείο που 

μας βοήθησε περισσότερο στη χάραξη του εθνικού παι-
δαγωγικού πλαισίου του έργου, το WP2 – XIII Belgrade 
Gymnasium. Συγκεντρώθηκαν περίπου είκοσι καθηγητές, 

οι περισσότεροι από αυτούς φυσικών επιστημών, αλλά 
και τεχνών, με τους οποίους η συνεργασία θα συνεχιστεί 
και στο έργο που πρόσφατα ξεκίνησε, το CREATIONS.  

Η τελική παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτω-
βρίου κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου 
Βελιγραδίου, η οποία είναι η μεγαλύτερη πολιτιστική  

εκδήλωση στην πόλη, προσελκύοντας 150.000 επισκέ-
πτες κάθε χρόνο. Εκεί παρουσιάστηκαν τόσο εργασίες 
του έργου, αλλά και εργαστήρια και εισαγωγή στο μετα-

φρασμένο υλικό της πύλης ODS. Στόχος της εκδήλωσης 
ήταν να φέρει σε επαφή όλους αυτούς που είναι πρόθυ-
μοι να χρησιμοποιήσουν της πρακτικές του έργου στις 

εκπαιδευτικές τους δρα-
στηριότητες. Το κοινό 
αίσθημα, μεταξύ πολλών 

συμμετεχόντων, ήταν 
ότι τουλάχιστον ορισμέ-
νες από τις προτεινόμε-

νες μεθόδους θα βρούνε 
θέση στο σέρβικο εκπαι-
δευτικό σύστημα. 

Η Ιστοσελίδα -  www.creatit-project.eu/ 
 

Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας CREAT-IT επιτρέπει την συνεχή 
online παρουσίαση και διάδοση της προόδου και των           

αποτελεσμάτων του έργου.  

Η ιστοσελίδα λειτουργεί ως κεντρικό κόμβο πληροφοριών   
σχετικά με δραστηριότητες του έργου και λειτουργεί ως       

πάροχος σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο σχολείο. 

Το Portal - portal.creatit-project.eu 
 

Η ιστοσελίδα του έργου παρέχει μια είσοδο που οδηγεί στο   
Portal του Create-IT το οποί θέτει τις πηγές του έργου στη    

διάθεση των εκπαιδευτικών, φοιτητών, καλλιτεχνών και       

ερευνητών. Εξοικειωθείτε και συμμετάσχετε στα: 
Junior Science Cafes 

Science Theater 

Write A Science Opera 

Τελική δραστηριότητες διάδοσης του έργου CREAT-IT στη Σερβία 

Γνωρίστε το Creative Science Classroom 
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http://www.creatit-project.eu/
portal.creatit-project.eu
http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/junior-science-cafes-780508
http://www.opendiscoveryspace.eu/community/science-theater-774520
http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/write-science-opera-780511

