ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
«Οι Βιολόγοι προηείνοσν για ηην Βιολογία ζηην Εκπαίδεσζη»
(ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΔΓΡΩΝ)
Η νξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ 4οσ Πανελλήνιοσ σνέδριοσ κε ηίηιν «Η Βιολογία ζηην
Δκπαίδεσζη» αλαθνηλώλεη όηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Σπλεδξίνπ (ην Σάββαην 2-12-2017
θαη ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο) ζα πινπνηεζεί ε δξαζηεξηόηεηα «Οι Βιολόγοι προηείνοσν για
ηην Βιολογία ζηην Εκπαίδεσζη» θαη θαιεί ηνπο ζπλέδξνπο λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή
εγθαίξσο.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζα δεκηνπξγεζνύλ νη αθόινπζεο πέληε (5)
Θεμαηικές Ομάδες Δργαζίας ζπλέδξσλ:


Σύνδεζη Βιολογίας με ηη ζύγτρονη κοινωνία. Παρόν και μέλλον.



Είναι ηελικά η Βιολογία θεωρηηικό μάθημα;



Το μάθημα ηης Βιολογίας και οι μαθηηές με ειδικές εκπαιδεσηικές ανάγκες.



Ελάηε να μιλήζοσμε για ηα ζτολικά εγτειρίδια.



Η Περιβαλλονηική Εκπαίδεσζη και η Αγωγή Υγείας ζηο ελληνικό ζτολείο.

με ζηότο κέζα από ηελ ζπδήηεζε λα :
 θαηαηεζνύλ απόςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί γύξσ από ην θάζε ζέκα,
 αλαδεηρζνύλ πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο θαη
 πξνηαζνύλ ιύζεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα.
Οη νκάδεο εξγαζίαο ζα έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο πεξίπνπ 90 ιεπηά γηα ηελ ζπδήηεζε θαηά
νκάδα θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη θνηλή ζπλεδξίαζε (νινκέιεηα) δηάξθεηαο
πεξίπνπ 60 ιεπηώλ όισλ ησλ νκάδσλ ζηελ νπνία ζα παξνπζηαζηνύλ ελ ζπληνκία ηα
απνηειέζκαηα / ζπκπεξάζκαηα / πξνηάζεηο θάζε νκάδαο.
Οη ζύλεδξνη θαινύληαη λα δειώζνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο, κε βάζε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο,
ζηελ ζεκαηηθή πνπ επηζπκνύλ είηε κέζα από ηνλ αληίζηνηρν ζύλδεζκν ηεο ηζηνζειίδαο
ηνπ Σπλεδξίνπ http://4synedrio.pev.gr κέρξη ηελ Τεηάξηε 29/11/2017 είηε επί ηόπνπ θαηά
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ηελ δηάξθεηα ηνπ Σπλεδξίνπ ζηελ Γξακκαηεία ηνπ. Η δήισζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα
γίλεη ΜΔΤΑ ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Σπλέδξην γηα λα ζεσξεζεί έγθπξε.
Κάζε ζεκαηηθή νκάδα εξγαζίαο ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δερηεί μέτρι 20 ζσνέδροσς θαη
γηα ην ιόγν απηό ε ζπκκεηνρή ζα γίλεη θαηά πξνηεξαηόηεηα δήισζεο (ζ.ζ. κε βάζε ηελ
ρξνληθή ζεηξά δήισζεο).
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζεκαηηθέο νκάδεο εξγαζίαο παξαηίζεληαη παξαθάησ:
Θεμαηική Ομάδα Δργαζίας 1.
Σίηλος: «Σύνδεζη Βιολογίας με ηη ζύγτρονη κοινωνία. Παρόν και μέλλον.»
Σο ζκεπηικό ηης ζσνεδρίας
Η παξνύζα νκάδα εξγαζίαο ζα ζπδεηήζεη θαη ζα πξνζπαζήζεη λα απαληήζεη ζηα
αθόινπζα (θαη όρη κόλν) εξσηήκαηα:


Πνηα δεηήκαηα Βηνινγίαο εκθαλίδνληαη άκεζα ζηελ θαζεκεξηλόηεηα κίαο
ζύγρξνλεο θνηλσλίαο;



Υπάξρεη άκεζε-νξαηή-ηθαλνπνηεηηθή ζύλδεζε ηεο Βηνινγίαο κε ηε ζύγρξνλε
θνηλσλία ζην ζεκεξηλό ζρνιείν;



Θα ζέιακε ζην κέιινλ λα ππάξρεη ζύλδεζε; Θα ήηαλ ρξήζηκε;



Πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα ώζηε λα νδεγεζνύκε ζηε ζύλδεζε
(ζεζπηζκέλε) Βηνινγίαο θαη ζύγρξνλεο θνηλσλίαο.

Θεμαηική Ομάδα Δργαζίας 2.
Σίηλος: «Είναι ηελικά η Βιολογία θεωρηηικό μάθημα;»
Σο ζκεπηικό ηης ζσνεδρίας
Η παξνύζα νκάδα εξγαζίαο ζα πξνζπαζήζεη λα:


δηεξεπλήζεη ηνπο εξγαζηεξηαθνύο νδεγνύο γηα ην Γπκλάζην θαη ην Λύθεην θαη
λα πξνηείλεη ηδέεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπο.



αληρλεύζεη πνηεο είλαη νη πξαγκαηηθέο εξγαζηεξηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ
ζήκεξα.



θαζνξίζεη πνηνο είλαη ν ηδαληθόο αξηζκόο καζεηώλ/εθπαηδεπηηθό.

Δπίζεο, ζα δηεξεπλεζνύλ εξσηήκαηα όπσο: πσο γίλεηαη ε εξγαζηεξηαθή αμηνιόγεζε,
πνηα πξέπεη λα είλαη ε δηάξθεηα παξακνλήο ζην εξγαζηήξην, θιπ.
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Τέινο, ζα αλαδεηεζεί ε εκπεηξία από ζπλαδέιθνπο πνπ εκπιέθνληαη ζε δηαγσληζκνύο
EUSO, ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο μελόγισζζσλ ζρνιείσλ (GCE, IB), εξγαζηήξηα
ΔΚΦΔ ή νξγάλσζαλ επηζηεκνληθέο ή εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο γηα καζεηέο.
Θεμαηική Ομάδα Δργαζίας 3.
Σίηλος: «Το μάθημα ηης Βιολογίας και οι μαθηηές με ειδικές εκπαιδεσηικές
ανάγκες»
Σο ζκεπηικό ηης ζσνεδρίας
Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δηθαηνύληαη ηζόηηκε
πξόζβαζε ζε όια ηα καζήκαηα. Απηό ηνπο ην δηθαίσκα θαιείηαη λα εμαζθαιίζεη ην
ζρνιείν θαη ε πνιηηεία, θαηαλνώληαο ηηο αλάγθεο ηνπο, παξέρνληαο έλα αζθαιέο
καζεζηαθό πεξηβάιινλ θαη πξνζθέξνληαο ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζε
πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη δηδαθηηθή ππνζηήξημε.
Απηή ε νκάδα εξγαζίαο έρεη σο ζηόρν ηελ θαηαγξαθή ηεο εκπεηξίαο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ ή είραλ θάπνηε ζηελ ηάμε ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαζώο επίζεο θαη ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ αλαγθώλ ησλ ίδησλ
ησλ καζεηώλ/ηξησλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο βηνινγίαο ζην
ζρνιείν. Θα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε κε ζθνπό ηελ δηαηύπσζε πξνηάζεσλ-ιύζεσλ.
Απεπζύλεηαη ζε: Βηνιόγνπο-εθπαηδεπηηθνύο, καζεηέο/ηξηεο θαη θνηηεηέο/ηξηεο κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, γνλείο
Θεμαηική Ομάδα Δργαζίας 4.
Σίηλος: «Ελάηε να μιλήζοσμε για ηα ζτολικά εγτειρίδια»
Σο ζκεπηικό ηης ζσνεδρίας
Τα εγρεηξίδηα είλαη από ηα ζεκαληηθόηεξα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη
εθπαηδεπηηθνί ζηε δνπιεηά ηνπο ζην Γεκνηηθό, ζην Γπκλάζην θαη ζην Λύθεην.


Τη γλώκε έρνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί

πνπ δηδάζθνπλ βηνινγία ζην

Γπκλάζην θαη ζην Λύθεην αιιά θαη «ιίγε» βηνινγία ζην Γεκνηηθό, γηα ηα
εγρεηξίδηα απηά;


Τη πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ;



Τη ηνπο ιείπεη;



Πώο λνκίδνπλ όηη ζα έπξεπε λα είλαη ;



Τη ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλνπλ;
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Απηά είλαη κεξηθά από ηα εξσηήκαηα πνπ καο απαζρνινύλ όινπο θαη πνπ ζαο
θαινύκε λα ζπδεηήζνπκε καδί ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο κε απηό ην ζέκα.
Θεμαηική Ομάδα Δργαζίας 5.
Σίηλος : «Η Περιβαλλονηική Εκπαίδεσζη και η Αγωγή Υγείας ζηο ελληνικό
ζτολείο»
Σο ζκεπηικό ηης ζσνεδρίας
Σηελ νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ ΠΔ θαη ηελ Αγσγή Υγείαο ζα αληαιιάμνπκε κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο εκπεηξία θαη απόςεηο πάλσ ζε δύν θπξίσο άμνλεο:
1.

Τε ζπκβνιή ηεο βηνινγηθήο ζθέςεο ζηε κέρξη ηώξα πνξεία ησλ παξαπάλσ
ηύπσλ ζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ
Βηνιόγσλ

2. Τν ξόιν πνπ θαινύκαζηε λα δηαδξακαηίζνπκε ζην κέιινλ, όπσο δηαθαίλεηαη
από ηνλ πηζαλό κεηαζρεκαηηζκό ηνπο ή ηε ζπλαξκνγή ηνπο κε λέα Αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα.
Διπίδνπκε πσο ε ζπδήηεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο γηα ην
ξόιν ηεο Βηνινγίαο ζε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη κέζσ ζπλεξγεηώλ
δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ θαη λα αλαδείμεη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο βαζηθώλ
βηνινγηθώλ ελλνηώλ ζε πεξηβάιινληα πνπ ππεξβαίλνπλ ην ζηελά γλσζηηθό πεδίν θαη
ζηνρεύνπλ ζε θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ.
Με εθηίκεζε
Η Ο.Δ. ηνπ Σπλεδξίνπ
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