ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ
Πώς µπορώ να πάρω µέρος;
Θα πρέπει να βρεις την οµάδα σου, να της δώσεις ένα όνοµα και να συµπληρώσεις µαζί µε το
δάσκαλό σου την αίτηση συµµετοχής ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του School Lab.Στη συνέχεια θα
σου στείλουµε ένα κωδικό συµµετοχής ο οποίος θα σου δώσει πρόσβαση και στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα του προγράµµατος.
Ποιος µπορεί να πάρει µέρος;
Στο διαγωνισµό µπορούν να πάρουν µέρος όλοι οι µαθητές της Πέµπτης και Έκτης τάξης του
∆ηµοτικού και όλων των τάξεων του Γυµνασίου.
Πόσες οµάδες µπορούν να πάρουν µέρος από κάθε σχολείο;
∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των οµάδων που µπορούν να πάρουν µέρος από κάθε
σχολείο.
Πόσα µέλη µπορεί να έχει κάθε οµάδα;
Από 2 µέχρι 4 µέλη.
Ποιος θα µε βοηθήσει να επιλέξω το θέµα του βίντεο;
Οι µέντορες, νέοι επιστήµονες, φιναλίστ του επιστηµονικού διαγωνισµού «FameLab» οι οποίοι είναι
καταξιωµένοι «Επικοινωνοί της Επιστήµης» ή ο εκπαιδευτικός. Η κάθε οµάδα θα έχει το δικό της
µέντορα.
Τι θέµα µπορώ να επιλέξω;
Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε θέµα, θεώρηµα, φυσικό φαινόµενο, έννοια, από τη Φυσική,
Χηµεία, Μαθηµατικά, Βιολογία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Γεωλογία κλπ.
Μπορείτε να µας δώσετε κάποια παραδείγµατα;
Τι είναι το κύτταρο; Γιατί ο ουρανός είναι γαλάζιος; Πως δηµιουργούνται οι σεισµοί; Γιατί η σοκολάτα
µας δίνει ενέργεια; Τι ακριβώς κάνουν οι «µαύρες τρύπες» στο διάστηµα;
Ποιος θα είναι ο ρόλος του δασκάλου/ καθηγητή;
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά να δηλώσουν συµµετοχή στο πρόγραµµα καθώς οι
αιτήσεις θα πρέπει να στέλνονται από τον εκπαιδευτικό κα όχι από κάθε οµάδα ξεχωριστά- επίσης ο
ρόλος του θα είναι υποστηρικτικός και στο βαθµό που αυτός επιθυµεί.
Μπορώ να δείξω ένα πείραµα στο βίντεο;
Το βίντεο µπορεί να περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα πειράµατα τα οποία όµως θα πρέπει να
πραγµατοποιούνται από τους ίδιους τους µαθητές, επίσης µπορεί να περιλαµβάνει ένα σύντοµο
‘θεατρικό’, ένα ποίηµα κτλ.
Μπορώ να χρησιµοποιήσω PowerPoint στο βίντεο;
∆εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο βίντεο PowerPoint ή κείµενο – οι µαθητές θα πρέπει να
προσπαθήσουν να παρουσιάσουν την ιδέα τους µε όσο το δυνατό πιο πρωτότυπο και παραστατικό
τρόπο.
Μέχρι πότε πρέπει να αναρτήσω το βίντεο;
Τα βίντεο θα αναρτώνται στην πλατφόρµα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Η καταληκτική
ηµεροµηνία του προγράµµατος είναι Κυριακή 28 Απριλίου (ώρα 23.59) 2013.

Σε ποια γλώσσα πρέπει να είναι το βίντεο;
Στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά και να έχει διάρκεια από 3 έως 5 λεπτά.
Ποιες είναι οι προδιαγραφές που πρέπει να έχει το βίντεο;
Το βίντεο πρέπει να είναι µέχρι 60ΜΒ και να είναι σε κάποιο από τα ακόλουθα format: mp4, wmv, flv,
vob, mov, avi, asf.
Πως θα γίνεται η αξιολόγηση;
Η αξιολόγηση θα γίνει µέσω ψηφοφορίας στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του προγράµµατος στην
οποία θα συµµετέχουν τόσο οι µαθητές όσο και µία κριτική επιτροπή.
Ποια κριτήρια θα χρησιµοποιήσει για την αξιολόγηση η κριτική επιτροπή;
Οι παρουσιάσεις θα κριθούν µε βάση το περιεχόµενο, τη σαφήνεια και τη χαρισµατικότητα και θα
πρέπει να είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένες, ενδιαφέρουσες και κατανοητές στο ευρύ κοινό.
Πότε θα γίνει η αξιολόγηση και ψηφοφορία;
H αξιολόγηση και η ψηφοφορία των βίντεο θα ξεκινήσουν την στιγµή που θα αναρτηθούν τα πρώτα
βίντεο στην ιστοσελίδα του προγράµµατος και θα ολοκληρωθούν από 29 Απριλίου έως 7 Μαΐου 2013.
Πότε είναι η Τελετή Λήξης;
Η Τελετή Λήξης του School Lab και η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει στο Μουσείο Γουλανδρή
Φυσικής Ιστορίας την Κυριακή 12 Μαΐου 2013, ώρα 12.00.
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