Ο
Δήμος
Παλ.
Φαλήρου
υποστηρίζει το 4ο Λύκειο Π.Φ.
στον
διεθνή
διαγωνισμό
Τεχνολογίας F1 In SchoolsΕκπαίδευση STEM
Έναν φορητό υπολογιστή εξειδικευμένων αναγκών, συγκεκριμένων
προδιαγραφών, προς ενίσχυση και υποστήριξη της συμμετοχής
τους, ανταποκρινόμενος στο αίτημα τους, προσέφερε στην
POSEIDON RACING HELLAS, την ομάδα μαθητών του 4ου Λυκείου Π.
Φαλήρου, ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος.
Η φαληριώτικη ομάδα μαθητών POSEIDON RACING HELLAS, συμμετέχει
στον διεθνή διαγωνισμό F1 In Schools, τον μεγαλύτερο
παγκοσμίως, σε θέματα τεχνολογίας για μαθητές, που
πραγματοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια και αποτελεί ένα από
τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα για την ενίσχυση του
ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες, τη
Μηχανική και τα Mαθηματικά (εκπαίδευση STEM) συνδυάζοντάς τα,
με άλλους επιστημονικούς τομείς όπως λ.χ. το marketing.

Στον διεθνή διαγωνισμό τεχνολογίας λαμβάνουν μέρος ομάδες
υψηλού επιπέδου μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από όλο τον
πλανήτη και ο θεσμός ξεχωρίζει για το επίπεδο και τις
απαιτήσεις του.
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αναδεικνύουν με τρόπο πρακτικό και συμμετοχικό τις δεξιότητες
τους και αναπτύσσουν εφόδια, που τους είναι απαραίτητα για το
παρόν και το μέλλον, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση σπουδών που
θα ακολουθήσουν.
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, η
κάθε ομάδα που συμμετέχει
πρέπει να δημιουργήσει μια εταιρία/ομάδα Formula 1. Η
σημαντική πρόκληση της ομάδας είναι η σχεδίαση και κατασκευή
ενός αμαξιδίου, μινιατούρας –πιστού αντιγράφου κανονικής
Φόρμουλας 1, το οποίο θα αγωνιστεί σε μία πίστα 25 μέτρων.
Επιπρόσθετα, η ομάδα πρέπει να δημιουργήσει μια σωστή
στρατηγική marketing, ώστε να προσελκύσει χορηγούς και να
οργανώσει δράσεις, προκειμένου να προωθήσει την ίδια αλλά και
τον διαγωνισμό.
Το 4ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου συμμετέχει για πρώτη φορά στον
διεθνή διαγωνισμό με ομάδα 6 μαθητών (Χάρις Αλειφεροπούλου,
Γιάννης Μάρης, Παναγιώτα Ζαχαρίου, Κωνσταντίνα Γιαννακοδήμα,

Κωνσταντίνος
Αλειφεροπουλος , Απόστολος Μηλίτσης) υπό τον
συντονισμό των καθηγητών Μαρίας Κατελάνη & Αλέξανδρου Πολίτη
και την υψηλή εποπτεία του Διευθυντή του 4ου Λυκείου,
Χαράλαμπου Τζελέπη.

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος επισκέφτηκε το
σχολείο με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Παιδείας Μιχάλη Μιχαηλίδη
και τον Πρόεδρο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 4ου
Λυκείου και Δημοτικό Σύμβουλο, Αντώνη Αλιμπέρτη και
ενημερώθηκε από τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για την
προσπάθεια τους, προσφέροντας τους το εξειδικευμένων αναγκών
laptop.
Στη συνάντηση Δημοτικής Αρχής Π. Φαλήρου, εκπαιδευτικών και
μαθητών, ανακοινώθηκε και χορηγικό πρόγραμμα που θα
πραγματοποιηθεί μέσω της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπου
εταιρείες ή επιχειρήσεις μπορούν στο πλαίσιο της
εταιρικής/κοινωνικής τους ευθύνης να στηρίξουν την όλη
προσπάθεια.
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