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ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΔΡΟΣ 2019  

Η Παλειιήληα Έλωζε Βηνεπηζηεκόλωλ θαη ην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Κ.Π.Α. 

ζπλδηνξγαλώλνπλ γηα 2ε θνξά έλα Θεξηλό ρνιείν ζρεηηθά κε ηε Γηδαθηηθή 

ηεο Βηνινγίαο,. 

Σν ζεξηλό ζρνιείν απεπζύλεηαη θαηά βάζε ζε ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνύο 

όιωλ ηωλ βαζκίδωλ, πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηε Γηδαθηηθή ηεο Βηνινγίαο θαη γεληθόηεξα ηωλ Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ. ην ζεξηλό ζρνιείν ζα ζηρηνύλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ: 

• ηελ Δμέιημε κε παξαδείγκαηα από ηνλ ειιαδηθό ρώξν 

• ην πώο ε Βηνινγία έρεη επεξεάζεη θαηά θαηξνύο ηελ θνηλωλία θαη ηελ ηζηνξία 

• ηελ θαηαλόεζε ηεο εμέιημεο από καζεηέο/ηξηεο Πξωηνβάζκηαο & 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθ/ζεο (παξαλνήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα δηδαζθαιία πνπ ζα 
ζπκβάιιεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο από ηηο επηζηεκνληθέο ηδέεο)  

• κε ηππηθή εθπαίδεπζε 

• fake news θαη εθπαίδεπζε 

  

Τοποθεζία- Ημερομηνίες 

10-11 Ιοσλίοσ 2019 

 

Μπαηζί Άλδξνπ -Αίζνπζα ζπλεδξίωλ 

 Ξελνδνρείν Αλεξνύζζα 

 

Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα ζα αλαθνηλωζεί 

 ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Διαμονή- Μεηακινήζεις 

Σν Μπαηζί δηαζέηεη πιήζνο μελνδνρείωλ θαη  

ελνηθηαδόκελωλ δωκαηίωλ κε κεγάιν εύξνο ηηκώλ. 

Περιζζόηερες πληροθορίες:  Σαμηδηωηηθό γξαθείν   

 Greek Sun Holidays - Apergi Tours  

(Αλαθέξεηε γηα ην ΘΔΡΙΝΟ ΧΟΛΔΙΟ -Tν ηαμηδηωηηθό γξαθείν 

έρεη εμαζθαιίζεη μειωμένες ηιμές ζε θαηαιύκαηα θαη  

εηζηηήξηα πινίνπ με έκπηωζη )  

Σει: +30 22820 41198, 41771  

e-mail: greeksun@travelling.gr  

 

http://aneroussabeach.gr/el/
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Κόζηος ζσμμεηοτής 

Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο αλά θαηεγνξία  

ζπκκεηερόληωλ/νπζώλ δηακνξθώλεηαη: 

 Δθπαηδεπηηθνί – Με Μέιε Π.Δ.Β. 60€ 

 Δθπαηδεπηηθνί -Μέιε Π.Δ.Β. 50€ 

 Πξν/Μεηαπηπρηαθνί  θνηηεηέο/ηξηεο 50€ 

 Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο  

Π.Σ.Γ.Δ. Δ.Κ.Π.Α. ΓΩΡΔΑΝ 

 
Σν θόζηνο πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινύζεζε ηωλ νκηιηώλ, 
ην πιηθό ηνπ ζεξηλνύ ζρνιείνπ θαη θαθέ/ζλαθ. 
 

Δήλωζη Σσμμεηοτής 

Η δήιωζε ζπκκεηνρήο γίλεηαη ΜΟΝΟ ειεθηξνληθά ΔΓΩ, 
 έωο 07/06/19 .  
 
Ο αξηζκόο ζέζεωλ είλαη πεξηνξηζκέλνο.  
Κξηηήξηα επηινγήο :  
εθπξνζώπεζε από όιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο  
θαη ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. 
 
Δπηβεβαίωζε ζπκκεηνρήο έωο 09/06/19 . 
 

https://docs.google.com/forms/d/1CYAdO1BM7CItDQBzpKHbxrUDCax365UV206NuuhdBS0/viewform?edit_requested=true
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Η ηοποθεζία και ο σώπορ 

διεξαγωγήρ ηος 2ος 

Θεπινού Σσολείος 




