Το 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου σε συνεργασία με το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής
προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν
μαθήματα Φυσικών Επιστημών σε ενημερωτική συνάντηση με θέμα:
«Καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις για τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα
πλαίσια Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων»
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του 13 Γενικού Λυκείου Ηρακλείου (Μάχης Κρήτης
52, 71303, Ηράκλειο Κρήτης, Σχολικό Συγκρότημα Τάλως, Χάρτης: https://goo.gl/maps/aMTWV46vnc22)
την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 17:00 – 19:00. Το πρόγραμμα της συνάντηση έχει ως εξής:
17:00-18:00: «Πως θα εντάξω το σχολείο μου σε πρόγραμμα ERASMUS plus (+);» Σοφοκλής Σωτηρίου,
Επικεφαλής Τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελληνογερμανική Αγωγή
18:00-18:30: «Καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις που θα ξεκινήσουν το 2017», Σοφοκλής Σωτηρίου,
Επικεφαλής Τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελληνογερμανική Αγωγή
18:30-18:45: Συζήτηση
18:45-19:00: Βράβευση σχολείων του νομού Ηρακλείου που συμμετείχαν το σχολικό έτος 2015 – 2016
στο πρόγραμμα Inspiring Science Education.
Στην συνάντηση θα αναλυθούν τεχνικές για την οικοδόμηση ενός ισχυρού σχεδίου δράσης και
ευρωπαϊκού σχεδίου ανάπτυξης για τα σχολεία σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζει το πρόγραμμα
Erasmus plus (+) με συγκεκριμένα παραδείγματα. Ιδιαίτερα βαρύτητα θα δοθεί σε δραστηριότητες που
υλοποιούνται από ευρωπαϊκά δίκτυα σχολείων στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών και ευρύτερα του
τομέα Επιστήμης – Τεχνολογίας – Μηχανικής – Μαθηματικών (STEM - Science Technology Engineering
Mathematics). Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι νέες δράσεις που θα ξεκινήσουν το 2017 και θα
μπορούν να συμμετέχουν και σχολεία του Νομού Ηρακλείου ανάλογα με τη βαθμίδα που απευθύνονται
και θα ακολουθήσει συζήτηση. Τέλος θα βραβευθούν τα σχολεία του νομού Ηρακλείου που συμμετείχαν
το σχολικό έτος 2015 – 2016 στις δράσεις της μεγάλης Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Inspiring Science
Education (www.inspiringscience.eu).
Για την καλύτερη διαχείριση της συνάντησης καθώς και τη δυνατότητα αποστολής ενημερωτικού υλικού
μετά το πέρας της εκδήλωσης, παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου
2016 στις 12 το μεσημέρι.
https://goo.gl/Ym2URC
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο του 2 ου ΕΚΦΕ
Ηρακλείου στο email mail@2ekfe.ira.sch.gr ή στο τηλέφωνο 6944530019.

Ο Υπεύθυνος του 2ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου
Βασίλης Γαργανουράκης

