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                                  210 344 3272

ΠΡΟΣ :  ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 

ΘΕΜΑ : “Υλοποίηση διαγωνισμού με θέμα «Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο» στο πλαίσιο του  
ευρωπαϊκού έργου H2020 «Open Schools for Open Societies-OSOS»”

Σχ. έγγραφο:  Το με αρ. πρωτ. 31138/27-2-19 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 
        

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την με αρ. 6/14-2-19 Πράξη του Δ.Σ., το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (ΙΕΠ), ως Εθνικός Συντονιστής για την Ελλάδα του ευρωπαϊκού έργου H2020 «Open Schools for 
Open Societies-OSOS» πραγματοποιεί για το σχ. έτος 2018-19 σχολικό διαγωνισμό με θέμα «Φτιάξε τον δικό 
σου σεισμογράφο». Ο εν λόγω διαγωνισμός υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή 
(Ευρωπαϊκός Συντονιστής του έργου) και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στόχοι του προγράμματος είναι αφενός η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών για την επιστήμη 
και για το πώς επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή και αφετέρου η αύξηση του ενδιαφέροντος των 
εκπαιδευτικών σχετικά με την εισαγωγή της καινοτομίας στην καθημερινή διδασκαλία. 
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού καλούνται ομάδες μαθητών και μαθητριών σε συνεργασία με τους/τις 
εκπαιδευτικούς τους να κατασκευάσουν έναν αυτοσχέδιο σεισμογράφο και να περιγράψουν την όλη 
διαδικασία κατασκευής σε μία «Έκθεση» συνοδευόμενη από φωτογραφικό ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό.
Μέσω του διαγωνισμού, θα επιλεγούν οι 10 καλύτερες «εργασίες», από σχολεία Α΄/θμιας  και Β΄/θμιας  
Εκπαίδευσης, στις οποίες θα απονεμηθεί έπαινος σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 
του Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας (Athens Science Festival) στις 5 Απριλίου 2019 στην Αθήνα. Οι 
σχολικές ομάδες, θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης βράβευσης στο εν λόγω Φεστιβάλ και εφόσον το επιθυμούν, να δημοσιεύσουν, κατόπιν κρίσης, 
σχετικό άρθρο με την εργασία τους, στο μαθητικό Ευρωπαϊκό επιστημονικό περιοδικό, Open Schools Journal 
for Open Science. 
Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος των σχολείων και των εκπαιδευτικών είναι η 15η 
Μαρτίου 2019 και θα πρέπει να γίνει: 
α) συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση μέσω του ακόλουθου υπερσυνδέσμου: 
https://goo.gl/forms/eByBL0adwslBsRYQ2 και
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β) με την υποβολή/ανάρτηση της «Έκθεσης» (στην οποία θα περιγράφεται η διαδικασία κατασκευής του 
σεισμογράφου συνοδευόμενη από φωτογραφικό ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό) στην πλατφόρμα του έργου 
OSOS στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/community/schools-study-earthquakes-849203

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία 
που ενδιαφέρονται, μπορούν να επισκεφτούν τόσο την κοινότητα του έργου στην ακόλουθη ηλεκτρονική 
διεύθυνση:  https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/community/schools-study-earthquakes-849203 όσο και 
τον σχετικό διαδικτυακό τόπο (http://seismografos.ea.gr). Επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω 
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στις ακόλουθες διευθύνσεις: diagwnismos@ea.gr και osos_iep@iep.edu.gr. 

Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής (1 διανυκτέρευση εφόσον απαιτείται) και διατροφής, ενός 
εκπαιδευτικού και ενός μαθητή/μαθήτριας (από τα 10 σχολεία Α΄/θμιας και Β΄/θμιας, εφόσον βρίσκονται 
εκτός Αθηνών), που θα κληθούν να συμμετέχουν στην τελετή βράβευσης στο Φεστιβάλ Επιστήμης και 
Καινοτομίας στις 05/04/2019 θα καλυφθούν από την Ελληνογερμανική Αγωγή - Ευρωπαϊκό Συντονιστή του 
Έργου OSOS.
Προς διευκόλυνσή σας, σας επισυνάπτεται έντυπο με σχετικές οδηγίες και πληροφορίες  για τη συμμετοχή 
στο πρόγραμμα.

Η συμμετοχή των μαθητών στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και μπορούν να λάβουν μέρος με τη σύμφωνη 
γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους.

Παρακαλούνται οι Δ/ντες Π.Ε της χώρας να ενημερώσουν άμεσα τα σχολεία περιοχής ευθύνης τους.

Συν.: τρεις (3) σελίδες
                                                                                                            Ο ΠΡ/ΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

                                                                                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ)

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ  ΧΏΡΑΣ (ΈΔΡΕΣ ΤΟΥΣ)

2. ΠΕ.ΚΕ.Σ.  (ΜΈΣΩ ΤΩΝ ΟΙΚΕΊΩΝ ΠΕΡ/ΚΏΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ)

3. Δ/ΝΣΕΙΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ (ΈΔΡΕΣ ΤΟΥΣ)

4. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ: 

1. Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΏΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ & ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ  Π.Ε. 
2. Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΏΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ & ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ  Δ.Ε. 
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