Newsletter
Εφαρμογή Δημιουργικών Στρατηγικών στη Διδασκαλία των Επιστημών
Τεύχος #4

Junior Science Cafè και Σύγχρονη Φυσική
Είναι δυνατόν να διδάξουμε Σύγχρονη Φυσική με
διερευνητικές μεθόδους; Ναι! Ας κάνουμε ένα
Junior Science Cafe! Ένα science cafe είναι μια
συνάντηση όπου οι ειδικοί συναντούν το κοινό σε
ένα ανεπίσημο περιβάλλον. Σε ένα CREAT-IT
Junior Science Cafe μαθητές, ωθούμενοι από την
περιέργειά τους για ένα συγκεκριμένο επιστημονικό θέμα, οργανώνουν ένα science cafe για την κοινότητά τους.
Ένα εργαστήριο CREAT-IT έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2014 ως μέρος του
κύκλου κατάρτισης εκπαιδευτικών “Inquiry-Based Modern Physics”: ένα πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ του FormaScienza, του Εθνικού Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής και το University of Rome La Sapienza. Μετά το εργαστήριο
οι δάσκαλοι εφάρμοσαν την πρακτική στις τάξεις, καθοδηγώντας τους μαθητές
τους να οργανώσουν ένα Junior Science Cafe για σύγχρονη φυσική.
Οι μαθητές του Papareschi High School, 16 ετών, επέλεξαν να εξερευνήσουν
την κβαντική τηλεμεταφορά. Υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους Irene
Cannata και Diana Lorenzini, σε 7 συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού
ωραρίου, έψαξαν στο διαδίκτυο δύο επιστήμονες για να απαντήσουν στις
ερωτήσεις τους. Επέλεξαν ένα φυσικό, τον καθηγητή Fabio Sciarrino, του
University of Rome La Sapienza και ένα φιλόσοφο, το Δρ Angelo Cei του
University of Roma Tre. Οι μαθητές τους προσκάλεσαν ως ομιλητές στο
Science Cafe με τίτλο "Υπάρχει πραγματικά η τηλεμεταφορά?!".
Συνεχίζεται στη σελίδα 4

Το πρόγραμμα CREAT-IT παρουσιάστηκε στο Βελιγράδι
στο Συνέδριο ”New Technologies in Education”
Το συνέδριο ”New Technologies in
Education” πραγματοποιήθηκε στο
Βελιγράδι, στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2015. Το συνέδριο συγκέντρωσε και παρείχε υποστήριξή σε
διδακτικό και μη προσωπικό σχολείων και πανεπιστημίων στη Σερβία
και τη γύρω περιοχή, στο πλαίσιο
της
διαδικασίας εκσυγχρονισμού
της εκπαίδευσης και στην καλύτερη
αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών και καινοτόμων
προσεγγίσεων θα μπορούσε να προσφέρει.
Το Κέντρο για την Προώθηση της Επιστήμης συμμετείχε στην εκδήλωση και
παρουσίασε τα διεθνή σχέδια συνεργασίας που ασχολούνται με καινοτόμα και
δημιουργικά μοντέλα τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Μεταξύ των
παρουσιαζόμενων έργων ήταν CREAT-IT, ως ένα από τα καλύτερα δυνατά
παραδείγματα των νέων παιδαγωγικών τάσεων που μοιράζονται μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών και επαγγελματικών δικτύων.

Ιούνιος 2015

Το Lunar Mission
One συνεργάζεται
με το CREAT-IT
Το Lunar Mission One, μια
φιλόδοξη και πρωτοποριακή
σεληνιακή αποστολή, ανακοίνωσε τη συνεργασία του με
το CREAT-IT. Μαζί θα παραδώσουν ένα πρόγραμμα συμμετοχής του κοινού στην επιστήμη
του διαστήματος στην πορεία
προς και κατά τη διάρκεια της
Παγκόσμιας Εβδομάδας Διαστήματος, τον Οκτώβριο του 2015,
του οποίου είναι και μέγας
χορηγός.

Το κοινό θα συμμετέχει μέσα
από δύο κύριες πρωτοβουλίες:
ένα παγκόσμιο κινηματογραφικό
και καλλιτεχνικό διαγωνισμό
ν έ ων , ο οποίος θα κα λέ σε ι
νέους να υποβάλλουν μικρής
διάρκειας βίντεο ή έργα τέχνης˙
και το "Skylight", μια Παγκόσμια
Science Opera που βασίζεται
στην δημιουργική μάθηση της
επιστήμης και τη διασυνοριακή
συνεργασία 31 χωρών.
Το Skylight θα συνεργαστεί με
μαθητές για να δημιουργήσουν
μια Science Opera με θέμα το
Κοσμικό Φως. Θα πραγματοποιηθεί στο 3 Οκτωβρίου 2015,
ανοίγοντας το πρόγραμμα της
Παγκόσμιας Εβδομάδας Διαστήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες
για το Lunar Mission One:
www.lunarmissionone.com
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“Μαθαίνοντας Επιστήμη
Επισκεφθείτε μας!

μέσα από το Θέατρο”

www.creatit-project.eu

CreatIT.Project

twitter.com/creat_it
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Η δράση χρηματοδοτείται με
την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
παρούσα δημοσίευση αφορά
αποκλειστικά τη γνώμη του
συγγραφέα (CREAT-IT
Consortium) και η επιτροπή
δεν φέρει καμία ευθύνη για τη
χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτή.
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Έλληνες μαθητές ανέβασαν τις παραστάσεις
τους και έμαθαν επιστήμη δημιουργικά
Το
“Μαθαίνοντας
Επιστήμη μέσα από το
Θέατροu” ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία
σε ένα λαμπρό διήμερο
στις 2-3 Μαΐου 2015
όπου οι μαθητές παρουσίασαν τις παραστάσεις
τους. Για τη δράση μαθητές Λυκείου (ηλικίας
11-17) κλήθηκαν να
δραματοποιήσουν
επιστημονικές έννοιες
και γνώσεις αντλούμενες από την ύλη που
Καλύτερη συνολική παρουσίαση: 3o ΓΕΛ Πετρούπολης
διδάσκονται.
Η δράση απευθύνονταν σε μαθητές Γυ- •Λύκειο Πικερμίου
μνασίων και Λυκείων της Αττικής, οι ο- •3o ΓΕΛ Πετρούπολης
ποίοι κλήθηκαν να δραματοποιήσουν τι
•2o Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών
διδάχθηκαν στην τάξη, μέσα από ένα
•Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό
ενδεικτικό "οδηγό" σενάριο
το
Γυμνάσιο
«Παράλληλοι Κόσμοι» που περιλαμβάνει
•50o
Γενικό Λύκειο
πέντε ενότητες/πράξεις και πλαισιώνει

1ο
Γυμνάσιο
Νέας Μάκρης
επιστημονικές έννοιες Βιολογίας, Φυσικής, Αστροφυσικής και Αστρονομίας. Οι  1ο Γενικό Λύκειο Νέας Μάκρης
μαθητές οργανώθηκαν σε ομάδες
•2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα
εργασίας (σεναριογράφοι, ηθοποιοί,
•Εκπαιδευτήρια Γιαννόπουλου
μουσικοί, χορευτές, σχεδιαστές σκηνικών
•Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο
και κουστουμιών, παραγωγοί βίντεο) για
Πειραιά
τα οποία τους παρασχέθηκε βοήθεια ειδι•Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ευαγγελικής
κών. Τουλάχιστον ένας καθηγητής ανά
Σχολής Σμύρνης
σχολείο ήταν υπεύθυνος για την οργά•Πρότυπο
Πειραματικό Γυμνάσιο
νωση των δραστηριοτήτων. Οι καθηγηΑναβρύτων
τές είχαν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν τις δραστηριότητες στα αντίστοιχα
•1ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου
μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος
•1ο ΓΕΛ Αγίας Βαρβάρας
(Φυσική, Αστρονομία, Μουσική, Βιολογί Ιταλική Σχολή Αθηνών
α, Καλλιτεχνικά) ως υλοποίηση project
Αφού οι μαθητές παρουσίασαν τις
και σε εκπαιδευτικούς ομίλους που παραστάσεις τους μια κριτική επιτροπή
πραγματοποιούνται στα σχολείο τους.
από ειδικούς (ακαδημαϊκοί, καθηγητές,
Στο πρόγραμμα ενεπλάκησαν περί τους
μαθητές σκηνοθέτες, ηθοποιοί, μουσικοί)
500 μαθητές από 16 σχολεία της Αττικής,
έκριναν τις παραστάσεις τους. Αξιολογήδημόσια και ιδιωτικά. Τα σχολεία που θηκαν με βάση πέντε κριτήρια:
συμμετείχαν ήταν τα ακόλουθα:
Συνεχίζεται στη σελίδα 3
 Γενικό Λύκειο Μαραθώνα
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Συνέχεια από τη σελίδα 2
διασκευή/ προσαρμογή σεναρίου, σκηνοθεσία, μουσική
επένδυση, σκηνικά και κοστούμια και χορογραφία. Όλα
τα σχολεία που συμμετείχαν παρέλαβαν βραβείο
δημιουργικότητας CREAT-IT. Οι νικητές βάσει των
αποτελεσμάτων είναι:
 Καλύτερη συνολική παρουσίαση: 3o ΓΕΛ Πετρούπολης
 Καλύτερη διασκευή/ προσαρμογή σεναρίου: Ζάννειο
Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά
 Καλύτερη σκηνοθεσία: 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα
 Καλύτερη μουσική επένδυση: Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ
Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
 Καλύτερα σκηνικά και κοστούμια: Πρότυπο Πειραματικό
Γυμνάσιο Αναβρύτων
 Καλύτερη χορογραφία: Εκπαιδευτήρια Γιαννόπουλου
Επίσης η κριτική επιτροπή θεώρησε απαραίτητο να
απονείμει ειδικές διακρίσεις στα ακόλουθα σχολεία για:
 Συμμετοχή στην παραγωγή πρωτότυπου μουσικού
περιεχομένου: Γενικό Λύκειο Μαραθώνα
 Πρωτότυπη στιχουργία: Ιταλική Σχολή Αθηνών
 Πρωτότυπα σκηνικά: Γενικό Λύκειο Μαραθώνα
 Ψηφιακή αφήγηση: Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό
Γυμνάσιο
 Ζωγραφική σκηνικών: 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα
 Πρωτότυπη χορογραφία: Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό
Λύκειο Πειραιά
 Ερμηνεία και σκηνική απόδοση ρόλων: Γενικό Λύκειο
Πικερμίου
 Ποιοτική προσέγγιση επιστημονικού περιεχομένου: 2o
Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών
 Ποιοτική προσέγγιση σεναρίου: 1ο Γενικό Λύκειο Αγίου
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Δημητρίου
 Απόδοση σκηνοθετικής οδηγίας: 1ο Γενικό Λύκειο Αγίας
Βαρβάρας
 Ζωντανή εκτέλεση ακουστικών οργάνων: 2ο Γενικό
Λύκειο Γέρακα
 Απόδοση επιστημονικών εννοιών μέσω ενσώματης
μάθησης: 50o Γενικό Λύκειο, 1ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης,
1ο Γενικό Λύκειο Νέας Μάκρης
 Ακρίβεια επιστημονικής προσέγγισης: Πρότυπο
Πειραματικό ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
Οι μαθητές των σχολείων που διακρίθηκαν θα δώσουν
άλλη μια παράσταση στο Θερινό Σχολείο CREAT-IT το
Ιούνιο 2015 στην Αθήνα και στο Διεθνές Συνέδριο του
Ε υ ρ ωπ α ϊκ ού πρ ογ ρ ά μμα τος
CREAT-IT τον Οκτώβριο 2015 για
τους συμμετέχοντες του συνεδρίου αλλά και για το υπόλοιπο κοινό.

Διοργανωτές
 Science View (Ελληνική
Ένωση Δημοσιογράφων
Επιστήμης, Συγγραφέων
Επιστήμης και Επικοινωνιολόγων Επιστήμης).
 Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Το πρόγραμμα βασίζεται στο παιδαγωγικό πλαίσιο που
αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CREAT-IT,
που υποστήριξε τη δράση και ήταν υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Σελίδα 3
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Junior Science Cafè και Σύγχρονη Φυσική
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου, στη
Ρώμη, και συμμετείχαν οι συμμαθητές τους, γονείς και
η τοπική κοινότητα σε μια συζήτηση γύρω από τα θέματα της κβαντομηχανικής, τηλεμεταφορά,ς κυματοσυνάρτησης, qu-bit, κβαντικής διεμπλοκής, αρχής της αβεβαιότητας και της επιστημολογίας.
Το junior science café και η επίσημη διδασκαλία
φυσικών επιστημών

Irene Cannata, Καθηγήτρια

Η επιστήμη, ένα θέμα μεγάλου ενδιαφέροντος σε ταινίες και φεστιβάλ, στο
σχολείο, στην διδασκαλία, φαίνεται να
χάνει τη γοητεία της. Τα junior
science cafe είναι ένας πιθανός τρόπος να προσφέρουν μια ιδέα και ένα
παράθυρο στην επιστήμη. Έχω λάβει
μέρος το 2010 σε Junior Science Cafe
με τίτλο Black holes, towards infinity and beyond και το
2015 στο Υπάρχει πραγματικά η τηλεμεταφορά?! Και τα
δύο υποδηλώνουν την επιρροή των ΜΜΕ: η πρώτη απηχεί μια πολύ δημοφιλή ταινία κινουμένων σχεδίων και
η τελευταία κλίνει προς την επιστημονική φαντασία.
Η διδακτική φυσικών επιστημών στο σχολείο έχει
κάποιες βασικές συνιστώσες: το περιεχόμενο, τις δεξιό-

τητες που πρέπει να περάσει στους μαθητές, την αξιολόγηση, τη γλώσσα, το πλαίσιο. Το CREAT-IT Junior

Science Cafe προσφέρει νέα προσέγγιση για αυτά.
Η περιέργεια, η οποία συχνά υποτιμάται στο σχολείο,
στα JSC χρησιμοποιείται για την επιλογή θέματος,
δηλαδή το περιεχόμενο της δραστηριότητας. Οι μαθητές επέλεξαν την τηλεμεταφορά, επειδή νόμιζαν ότι θα
συνδυάζε τεχνολογία, βιολογία και φυσική - μέσω της
δραστηριότητας αυτής συνειδητοποίησαν την απόσταση του Star Trek από την επιστήμη και έμαθαν τι είναι
μια κυματοσυνάρτηση και η αρχή της αβεβαιότητας.
Θέλουμε να αναπτύξουμε πολλές ικανότητες, αλλά συχνά προσφέρουμε μόνο μαθήματα και επισκέψεις στο
εργαστήριο. Η ψηφιακή εμπειρία των μαθητών, που
αποκτάται εξωσχολικά, δεν αναγνωρίζεται δεόντως και
συχνά παραμελούμε να επικεντρωθούμε στο τι ξέρουν
ήδη. Στο JSC ένα σταθερό περιεχόμενο υποκαθίσταται
από μια δυναμική έρευνα και οι δεξιότητες αποκτώνται
από κάτω προς τα πάνω, αναζητώντας για επιστήμονα,
αλληλεπιδρώντας με τους ερευνητές και το κοινό, αλλά
και από την επιλογή της τοποθεσίας για την εκδήλωση.
Η επικοινωνία έγινε απαραίτητη - μέσα στην ομάδα και
μεταξύ της ομάδας και του κόσμου - έτσι ώστε η
γλώσσα επικοινωνούσε και πάλι και δεν περιορίζονταν
να επαναλάβει ένα δύσκαμπτο κείμενο.
Στην διδασκαλία, τα πλαίσια όπου η επιστήμη γεννήθηΣελίδα 4

κε και ζει συχνά αγνοείται και η εργασία είναι σχεδόν
πάντα ατομική. Στο πλαίσιο του JSC είναι απαραίτητη:
επειδή η εργασία γίνεται στην κοινότητα, και επειδή οι
μαθητές έρχονται σε ουσιαστική επαφή με τους ανθρώπους και τους τόπους όπου διεξάγονται οι έρευνες.
Τέλος, η αξιολόγηση αναφέρεται στις ατομικές
συνεισφορές, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την
επιτυχία της δραστηριότητας όλης της ομάδας.
Η γνώμη των μαθητών
Caterina Capasso “Ήταν ενδιαφέρον και διασκεδαστικό που
διοργανώσαμε το science café.”
Morena Natalizi
“Απόλαυσα
την επίσκεψη στο εργαστήριο
φυσικής και την ιδέα των διαπλεγμένων
σωματιδίων: μου
φαίνεται σαν μια μεταφορά της
αγάπης! Θα ήθελα να μελετήσω
περισσότερο φυσική στο μέλλον!”
Η γνώμη των γονιών
Ο πατέρας της Caterina σχολιάζει: “Ήταν μια έκπληξη
να μάθω ότι η τηλεμεταφορά ισχύει και ότι το πρώτο
πείραμα έγινε στη Ρώμη, κοντά στο σπίτι μου. Επίσης,
είδα την κόρη μου με άλλο μάτι: Ήταν πολύ επαγγελματίας. Είμαι περήφανος γι αυτήν!”
The opinion of the researchers
Angelo Cei, φιλόσοφος “Είναι
πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνω τις
ιδέες μου με αυτές του φυσικού
συνάδελφού μου και να συζητάμε αυτές τις ιδέες με μαθητές.”
Fabio Sciarrino, φυσικός “Ήταν χαρά μου
που ήρθα σε επαφή με μαθητές.
Ήταν εκπληκτικό πως προσπάθησαν να διαβάσουν το επιστημονικό
μας έργο. Όταν γράφουμε, θα
πρέπει να δίνουμε περισσότερη
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Το ''Opera in the Middle'' από τη Δανία ξεκινά
Δραστηριότητες Write a Science Opera
Μια συνέντευξη με την
Pernille Elimar, την
υπεύθυνη για το τμήμα
“Children and Youngsters”
στη Δανέζική Όπερα “Opera
in the Middle”
Ποιος είναι ο ρόλος σας στο
Opera in the Middle?
Ηγούμαι του τμήματος “Children
and Youngsters”.
Πώς μάθατε για τη μέθοδο διδασκαλίας Write a Science
Opera (WASO) και το Θερινό Σχολειό CREAT-IT το
2014?
Έμαθα γι 'αυτό μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Εκπαίδευσης όπερας και Χορού (RESEO).
Γιατί είναι σημαντικό για εσάς να εξερευνήσετε αν
οι δραστηριότητες WASO να εφαρμοστούν στη
Δανία?
Πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν πολύ διαφορετικές εργασιακές διαδικασίες. Είχα την εμπειρία να εργαστώ με παιδιά
σε θεατρικές παραγωγές στις οποίες έχω δει τη δημιουργικότητα και με τα κατάλληλα εργαλεία είναι σε θέση να
φτάσουν ψηλά. Επιπλέον, το βρίσκω ενδιαφέρον, ως
καλλιτέχνης, να δουλεύουμε με τις δικές μας δεξιότητες

και εργαλεία με διαφορετικό τρόπο απ ότι του θεάτρου.
Είναι πολύ ικανοποιητικό να βλέπεις ότι αυτά τα εργαλεία
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βλέπεις/εργάζεσαι
πάνω στην επιστήμη με διάφορους τρόπους.
Με πολλούς τρόπους, θεωρώ ότι η επιστήμη και η όπερα
είναι όμοια στο ότι τίθενται συχνά σε ένα βάθρο, σαν
κάτι δύσκολο να κατανοηθεί και τρομακτικό στην
προσέγγιση, αλλά με αυτόν τον τρόπο δουλεύοντας με
τα παιδιά, τα κάνεις φυσικά, διασκεδαστικά και ελπίζω
όχι τρομακτικά στο να προσεγγίσει κανείς στο μέλλον.
Μπορείτε να μας πείτε κάποια συγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής WASO στη χώρα σας?
Εργαζόμαστε στην κατεύθυνση 3-εβδομάδων μαθήματα
WASO στα σχολεία στη Δανία. Πέρα από αυτό, έχω
αναπτύξει το WAS'OP (προφέρεται "Whas'up"? μικρή
WASO-παρουσίαση), η οποία είναι ένα εργαστήριο
διάρκειας 1 εβδομάδας στο οποίο χρησιμοποιούμε την
ίδια παιδαγωγική μέθοδο, αλλά οι μαθητές κάνουν μια
«ζωντανή παρουσίαση» ενός θέματος επιστήμης που
έχουν εργαστεί επί των προτέρων. Κάνουν χρήση
μουσικο-θεατρικών εργαλείων να το παρουσιάσουν με
νέα, πιο δημιουργικό τρόπο. Έχουμε μόλις λάβει
χρηματοδότηση για την πρώτη μας WAS'OP το φθινόπωρο του 2015, και σκοπεύουμε να κάνουμε 2-3 και αυτά
το φθινόπωρο, όλα ως πιλοτικά σχέδια ώστε να αποκτήσουμε πιο συνεπή εθνική χρηματοδότηση.
Εκτός αυτού, συμμετέχουμε στο έργο “SkyLight – a
Global Science Opera” εκπροσωπώντας τη Δανία.

Θερινό Σχολείο CREAT-IT
Introducing the Creative Science Classroom, Αθήνα, Ελλάδα, 12/07 - 17/07 2015
Το Θερινό Σχολείο CREAT-IT στην
Αθήνα, στην Ελλάδα θα είναι ένα
σημείο συνάντησης για τους
εκπαιδευτικούς, επιστήμονες,
καλλιτέχνες, καθώς και για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που
επιθυμούν να μάθουν νέες δημιου ρ γ ι κ έ ς σ τ ρ α τ η γ ι κ έ ς σ τ η
διδασκαλία της επιστήμης. Οι
συμμετέχοντες θα βιώσουν τρεις
διακριτές αλλά αλληλένδετες Μελέτες Περίπτωσης που παρέχουν
από κοινού μια μεγάλη εικόνα από
τις πολλά υποσχόμενες δυνατότητες στον τομέα. Οι Μελέτες Περίπτωσης, το Science Theatre, το WASO και το Junior Science
Café, θα βιώθούν κατά τη διάρκεια πρακτικών και επί σκηνής έργων. Επιπλέον, αναλυθούν η δημιουργικότητα στην εκπαίδευση
της επιστήμης, καθώς και τη δημιουργία νέων, πρωτότυπων σεναρίων ως μέρος ενός αυξανόμενου διαδικτυακού δικτύου.
Η επιστημονική εξερεύνηση του τρέχοντος έτους θα είναι αφιερωμένη στο Κοσμικό Φως, ώστε να συμπέσει με το Διεθνές Έτος
του Φωτός 2015.
Περισσότερες πληροφορίες στο: http://creatit.ea.gr/en.
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Newsletter
Επιστήμη και Τέχνη
Μια σειρά εργαστηρίων για
Δημιουργική Διδασκαλία της
Επιστήμης
Την Παρασκευή 29 Μαίου, οργανώθηκε
με μεγάλη επιτυχία το Δ’ Εργαστήριο
Ελληνικής Κοινότητας Εκπαιδευτικών
υλοποίησης έργου CREAT-IT. Καθηγητές που ήθελαν να αναπτύξουν πρακτικές και να ανταλλάξουν εμπειρίες επίδρασης των πρακτικών εφαρμογής των
παραστατικών τεχνών στη διδακτική
πράξη παρακολούθησαν διαλέξεις και
χρησιμοποιώντας την ψηφιακή πλατφόρμα του CREAT-IT διαμόρφωσαν
εκπαιδευτικά σενάρια του έργου
τεκμηριωμένα με βάση την εμπειρία
εφαρμογής των πρακτικών τους σε
πραγματικό περιβάλλον τάξης.
Το εργαστήριο πραγματεύθηκε τεχνικές λεπτομέρειες χρήσης της πλατφόρμας καταγράφοντας και προβάλλοντας
ιδέες που έχουν ήδη αναπτυχθεί ή
εντάσσοντας καινούργιες. Στόχος του
εργαστηρίου ήταν η ενθάρρυνση των
εκπαιδευτικών να καταγράψουν τις
εμπειρίες και τις ιδέες τους τεκμηριώνοντάς τες μέσα από το διερευνητικό
μοντέλο μάθησης.
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Το SkyLight στο newsletter της
European Physical Society

Η European Physical Society (EPS), με την ευκαιρία
του Διεθνούς Έτους Φωτός 2015, έγραψε ένα άρθρο
για το Skylight στο ηλεκτρονικό newsletter τους.
Το EPS είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός τα
μέλη της οποίας περιλαμβάνουν 42 Εθνικές Ενώσεις
Φυσικών στην Ευρώπη, φυσικούς, και Ευρωπαϊκά
Ερευνητικά Ιδρύματα. Σκοπός του είναι η προώθηση της φυσικής και
των φυσικών στην Ευρώπη. Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.

Το πρόγραμμα CREAT-IT με λίγα λόγια
Η Δημιουργικότητα, με «Δ» κεφαλαίο, το είδος που αλλάζει τον τρόπο που
βλέπουμε ή κατανοούμε τον κόσμο, ποτέ δεν συμβαίνει από μόνη της, αλλά ως
μέρος ενός ενθαρρυντικού συστήματος: το Culture, Creativity and Curiosity
δημιουργεί την ικανότητα για καινοτομία. Εισάγουν νέους της Ευρώπης υπό
την καθοδήγηση έμπειρων, αλλά ενθαρρύνουν την αδέσμευτη καινοτομία.
Είναι ακριβώς ο εμπλουτισμός των δημιουργικών στοιχείων στην Εκπαίδευση
Φυσικών Επιστημών μέσα σε έναν πλούτο υφιστάμενης γνώσης, ο οποίος
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του έργου CREAT-IT. Το CREAT-IT στοχεύει
στην ανάπτυξη και την υποστήριξη των δεξιοτήτων δασκάλων και καθηγητών
στη διδασκαλία φυσικών επιστημών δημιουργώντας σημεία συνάντησης της
έρευνας της επιστήμης και άλλων δημιουργικών και πολιτιστικών εκφάνσεων,
όπως η μουσική, το θέατρο και η δημιουργική ενασχόληση με τα εργαλεία των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, κατασκευάζοντας έτσι τον κύριο πυρήνα μιας νέας παιδαγωγικής μεθοδολογίας: το παιδαγωγικό πλαίσιο του CREAT-IT. Τα σημεία συνάντησης της Επιστήμης, της
Δημιουργικότητας και της τεχνολογίας, βασίζονται στα Possibility Thinking (PT)
και Living Dialogic Spaces, μέσα από τρεις μελέτες περίπτωσης: τα Junior
Science Café (JSC), Science Theater (ST) και Write a Science Opera (WASO).

Γνωρίστε το Creative Science Classroom
Το Portal - portal.creatit-project.eu
Η ιστοσελίδα του έργου παρέχει μια είσοδο που οδηγεί στο Portal
του Create-IT το οποί θέτει τις πηγές του έργου στη διάθεση των
εκπαιδευτικών, φοιτητών, καλλιτεχνών και ερευνητών.
Εξοικειωθείτε και συμμετάσχετε στα:
Junior Science Cafes
Science Theater
Write A Science Opera

Η Ιστοσελίδα - www.creatit-project.eu/
Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας CREAT-IT επιτρέπει την συνεχή
online παρουσίαση και διάδοση της προόδου και των
αποτελεσμάτων του έργου.
Η ιστοσελίδα λειτουργεί ως κεντρικό κόμβο πληροφοριών
σχετικά με δραστηριότητες του έργου και λειτουργεί ως
πάροχος σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο σχολείο.
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