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ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη για υποβολή ςεναρίων ή/και πρακτικών διδαςκαλίασ για τη βιωματική
μάθηςη των Θετικών Επιςτημών ςτη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη
Σο Σμόμα Εκπαιδευτικόσ Ραδιοτηλεόραςησ του ΤΠΑΙΘ, το Βρετανικό υμβούλιο και η Science
Communication ςυνδιοργανώνουν το βιωματικό ςεμινϊριο “Η διδαςκαλύα των Θετικών Επιςτημών
ςτα ςχολεύα: Πώσ μπορεύ να γύνει καλύτερη;” ςτο πλαύςιο του Ευρωπαώκού Έργου MARCH: Making
Science Real in Schools (http://sciencemarch.eu/index.php/el/). Σο ςεμινϊριο θα πραγματοποιηθεύ
την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2014 ςτην Σεχνόπολη του Δόμου Αθηναύων ςτο πλαύςιο του
Athens Science Festival (http://www.athens-science-festival.gr/).
Σο βιωματικό ςεμινϊριο απευθύνεται ςε εκπαιδευτικούσ Θετικών Επιςτημών Δευτεροβϊθμιασ
Εκπαύδευςησ, οι οπούοι υιοθετούν καινοτόμεσ πρακτικϋσ ςτη διδαςκαλύα μϋςα ςτην τϊξη. Κατϊ τη
διϊρκειϊ του, θα γύνει ανταλλαγό απόψεων και θα διερευνηθεύ η αποτελεςματικό εφαρμογό,
καθώσ και οι δυνατότητεσ βελτύωςησ των καλών πρακτικών. Ακόμη, θα εξεταςτεύ η δυνατότητα
προςαρμογόσ τουσ ςτο θεματικό ϊξονα «Βιώσιμες Πόλεις». Σα ςυμπερϊςματα θα παρουςιαςτούν
ςε διεθνϋσ ςεμινϊριο, το οπούο θα πραγματοποιηθεύ το επτϋμβριο του 2015 ςτη Βουλγαρύα.
Για το λόγο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικού κλϊδων ΠΕ 03, ΠΕ 04, ΠΕ 12, ΠΕ 14,
ΠΕ 17, ΠΕ 19, ΠΕ 20 να υποβϊλουν ςενϊρια ό/και πρακτικϋσ διδαςκαλύασ για τη βιωματικό μϊθηςη
των Θετικών Επιςτημών ςτη Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη.
Θα επιλεγούν 30 εκπαιδευτικού, οι οπούοι θα λϊβουν βεβαύωςη ςυμμετοχόσ. Κρύνεται ςημαντικό η
αντιπροςώπευςη όλων των προαναφερθϋντων κλϊδων ΠΕ. Προβλϋπεται μερικό οικονομικό
κϊλυψη τησ μετακύνηςησ για τουσ διαμϋνοντεσ εκτόσ Περιφϋρειασ Αττικόσ και διευκόλυνςη τησ
ςυμμετοχόσ τουσ από τισ Διευθύνςεισ Δευτεροβϊθμιασ Εκπ/ςησ.
Οι εκπαιδευτικού που επιθυμούν να ςυμμετϋχουν, μπορούν να υποβϊλουν τη ςυμμετοχό τουσ μϋςω
τησ ςυμπλόρωςησ ηλεκτρονικόσ αύτηςησ έως τις 8 Φεβρουαρίου 2015 ςτη διεύθυνςη:
https://docs.google.com/forms/d/1D1bnwP89tQVP3UixM3VUEml84R7XGBZry2mADzO8zM0/vie
wform.
H επιλογό των ςεναρύων ό/και πρακτικών διδαςκαλύασ θα γύνει από τη ςυντονιςτικό ομϊδα
εργαςύασ του Ευρωπαώκού Έργου MARCH. H ςυμπλόρωςη τησ αύτηςησ μπορεύ να γύνει εύτε ςτα
ελληνικϊ εύτε ςτα αγγλικϊ. Δεν απαιτεύται η ςυμπλόρωςη όλων των πεδύων.
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