Προαναγγελία

Δεφτερο Διεθνζσ Επιμορφωτικό υνζδριο Ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ MASS
«Ενεργοποίηςη των κινήτρων και προςζλκυςη των μαθητών ςτην επιςτήμη»
θ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25–27 Νοεμβρίου 2015
ΧΩΡΟ: Βαρςοβία, Πολωνία / Συνεδριακό Κζντρο “Wilcza”, οδόσ Wilcza 9.

Είμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να προςκαλζςουμε την κοινότητα εκπαιδευτικών των φυςικών επιςτημών
να ςυμμετάςχει ςτο Δεφτερο Διεθνζσ Επιμορφωτικό υνζδριο του προγράμματοσ MASS: «Ενεργοποίηςη
των Κινήτρων και Προςζλκυςη των Μαθητών ςτην Επιςτήμη». Το Συνζδριο πραγματοποιείται ςτθ
Βαρςοβία τθσ Πολωνίασ ςτισ 25-27 Νοεμβρίου 2015 και διοργανϊνεται ςτα πλαίςια του ευρωπαϊκοφ
προγράμματοσ MASS.
ΣΟΧΟΙ



να προςεγγίςει εκπαιδευτικοφσ φυςικών
επιςτημών, εκπαιδευτζσ και επιςτήμονεσ από
ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ,
 να διαμοιραςτοφν ιδζεσ για βελτίωςθ τθσ
διδαςκαλίασ των φυςικϊν επιςτθμϊν ςτο
ςχολείο και να ενεργοποιιςει τα κίνθτρα των
μακθτϊν για τα πεδία τθσ Επιςτιμθσ, τθσ
Τεχνολογίασ, τθσ Μθχανολογίασ και των
Μακθματικϊν (STEM), με τθν χριςθ ςφγχρονων
εργαλείων και μεκοδολογιϊν,
 να βελτιϊςει τθν πρακτικι τθσ διδαςκαλίασ των φυςικϊν επιςτθμϊν με παροχι εκπαιδευτικοφ και
ενδοτμθματικοφ υλικοφ, εργαλείων και μεκοδολογιϊν.
ΔΙΑΣΑΞΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

Η γενικι διάταξθ του Συνεδρίου περιλαμβάνει εργαςτιρια και επιμορφωτικζσ δραςτθριότθτεσ παρά
τυπικζσ διαλζξεισ γεγονόσ που κακιςτά το Δεφτερο Διεκνζσ Επιμορφωτικό Συνζδριο ζνα μθ τυπικό
ςυνζδριο αλλά περιςςότερο πρακτικι εξάςκθςθ.
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ

 Δίωρεσ εκπαιδευτικζσ – επιμορφωτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτισ τρεισ βαςικζσ
προκλιςεισ που διεγείρουν τθν εξζλιξθ ςτθν ελκυςτικότερθ και αποδοτικότερθ
διδαςκαλία των επιςτθμϊν:
Ενςωμάτωςη τησ Σεχνολογίασ ςτα Μαθήματα των Φυςικών και Περιβαλλοντικών
Επιςτημών (Science for Digital Learners)
Προςζγγιςη τησ Διερώτηςησ (Early Inquiry)
Μαθητζσ με Χαμηλζσ Επιδόςεισ και Χαμηλά Κίνητρα (Low Achievers in Science)

The MASS-project is financed by the Lifelong Learning Program from the European Union and carried
out by 8 partner countries: Czech Republic, Republic of Cyprus, Estonia, Germany, Greece, Republic of
Latvia, the Netherlands and Poland.
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 Εκπαιδευτικό υλικό π.χ. ζτοιμο προσ χριςθ υλικό για τθν τάξθ, ςυμπεριλαμβανομζνων πρακτικϊν
αςκιςεων, εκπαιδευτικϊν κειμζνων και υλικό επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν
 Χρόνοσ για εξοικείωςθ και πειραματιςμοφ με το υλικό time υπό τθν επίβλεψθ εξειδικευμζνων
εκπαιδευτϊν.
ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΕΠΙΣΗΜΗ

Διοργανϊνεται ςε ςυνεργαςία με το Copernicus Science Centre ςτθν Βαρςοβία – το κορυφαίο κζντρο
επιςτθμονικισ εκπαίδευςθσ ςτθν Πολωνία (http://www.kopernik.org.pl/en)

ΕΓΓΡΑΦΗ & ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

Η διαδικτυακι εγγραφή κα αρχίςει ςτα τζλη Αυγοφςτου 2015.
Το Κόςτοσ Συμμετοχισ ςτο Συνζδριο (120 EUR) περιλαμβάνει:
 Ελεφκερθ είςοδοσ ςε όλεσ τιε δραςτθριότθτεσ,
 Υλικό Συνεδρίου,
 Καφζσ, κεράςματα, γεφματα,
 Δείπνο (Τετάρτθ βράδυ),
 Εργαςτιρι Επιςτιμθσ (ςε ςυνεργαςία με το Copernicus Science Centre)

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του MASS ςτον
ακόλουκο ςφνδεςμο http://www.mass4education.eu ι και να επικοινωνιςετε με τον εκνικό ςυνεργάτθ του
προγράμματοσ MASS ςτθν Κφπρο, Κυπριακό Κζντρο Περιβαλλοντικισ Ζρευνασ και Εκπαίδευςθσ (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε),
Τθλζφωνο Επικοινωνίασ: 25-954954 και E-mails: kykpee@cytanet.com.cy, a.chadjihambi@cytanet.com.cy

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MASS (Ενεργοποίηςη και Προςζλκυςη Μαθητών ςτην Επιςτήμη)

Απϊτεροσ ςκοπόσ του προγράμματοσ MASS (Ενεργοποίθςθ
και προςζλκυςθ των Μακθτϊν ςτθν Επιςτιμθ) είναι να
εντοπίςει και να διαδϊςει τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ελκυςτικϊν
και αποτελεςματικϊν εργαλείων κακϊσ και τισ μεκόδουσ
διδαςκαλίασ των φυςικϊν επιςτθμϊν ςτο επίπεδο τθσ τάξθσ,
με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν αειφορία. Ωσ εκ τοφτου, κατά τθν
διάρκεια του προγράμματοσ κα αναπτυχκεί ζτοιμο προσ
χριςθ υλικό για τθν τάξθ, ςυμπεριλαμβανομζνων πρακτικϊν
αςκιςεων, εκπαιδευτικϊν κειμζνων και υλικό επιμόρφωςθσ
των εκπαιδευτικϊν.

The MASS-project is financed by the Lifelong Learning Program from the European Union and carried
out by 8 partner countries: Czech Republic, Republic of Cyprus, Estonia, Germany, Greece, Republic of
Latvia, the Netherlands and Poland.
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Το πρόγραμμα εςτιάηει ςε τρεισ βαςικζσ προκλιςεισ που διεγείρουν τθν εξζλιξθ ςτθν ελκυςτικότερθ και
αποδοτικότερθ διδαςκαλία των επιςτθμϊν.
1.

Ενςωμάτωςθ τθσ τεχνολογίασ ςτα μακιματα φυςικϊν και περιβαλλοντικϊν επιςτθμϊν (Science through
digital learning)

Η πλειοψθφία των ςφγχρονων μακθτϊν χρθςιμοποιοφν επί κακθμερινισ βάςθσ ψθφιακζσ ςυςκευζσ, εφαρμογζσ
διαδικτφου και μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ κυρίωσ για τθν επικοινωνία και τθν ψυχαγωγία τουσ. Το πρόγραμμα
MASS κα διαμοιραςτεί τθν εμπειρία για το πϊσ θ χριςθ τζτοιων εργαλείων και μζςων μπορεί να διαςυνδζςει
τουσ μακθτζσ με τα μακιματα φυςικϊν και περιβαλλοντικϊν επιςτθμϊν και να κάνει τα μακιματα φυςικϊν και
περιβαλλοντικϊν επιςτθμϊν πιο κατανοθτά.
2.

Προςζγγιςθ τθσ Διερϊτθςθ (Early Inquiry)

Η μζκοδοσ τθσ διερϊτθςθσ ζχει αποδειχκεί ότι αποτελεί αποτελεςματικι μζκοδο ςτθν προςζλκυςθ των
μακθτϊν προσ τα μακιματα φυςικϊν και περιβαλλοντικϊν επιςτθμϊν αυξάνοντασ τθν μακθςιακι τουσ
ικανότθτα, ειδικότερα ςε μικρότερεσ θλικίεσ. Μζςω του προγράμματοσ MASS κα αναλυκοφν τα εμπόδια ςτθν
χριςθ των προςεγγίςεων διερϊτθςθσ ςτα ςχολεία και κα παρουςιαςτοφν επιτυχείσ ενςωματϊςεισ των μεκόδων
αυτϊν ςτθν πρακτικι των μακθμάτων των φυςικϊν και περιβαλλοντικϊν επιςτθμϊν.
3.

Μακθτζσ με χαμθλζσ επιδόςεισ και χαμθλά κίνθτρα (Low Achievers in Science)

Τα μακιματα φυςικϊν και περιβαλλοντικϊν επιςτθμϊν αποτελοφν το πλαίςιο ςτο οποίο κερδίηονται ςθμαντικζσ
γνϊςεισ αναφορικά με τον φυςικό κόςμο. Επομζνωσ, τα μακιματα αυτά πρζπει να προςεγγίηουν το κάκε παιδί.
Μζςω το προγράμματοσ κα γίνει ςυλλογι, πιλοτικι εφαρμογι, προςαρμογι και διαμοιραςμόσ πρακτικϊν που
αφοροφν τθν προςζλκυςθ μακθτϊν με χαμθλζσ επιδόςεισ ςτα μακιματα των φυςικϊν και περιβαλλοντικϊν
επιςτθμϊν. Παράλλθλα βοθκά τουσ μακθτζσ ςτθν ανάπτυξθ βαςικϊν ικανοτιτων ο οποίεσ μποροφν να
χαρακτθριςτοφν τθν ίδια ϊρα και βαςικζσ δεξιότθτεσ ηωισ.
Για περεταίρω πλθροφορίεσ για το πρόγραμμα αποτακείτε ςτον ςφνδεςμο http://www.mass4education.eu

The MASS-project is financed by the Lifelong Learning Program from the European Union and carried
out by 8 partner countries: Czech Republic, Republic of Cyprus, Estonia, Germany, Greece, Republic of
Latvia, the Netherlands and Poland.

