EKSPEDYCJA W SZKOLE
! jeśli zależy ci na wartościowym
uczeniu,
! jeśli lubisz ciągle się doskonalić,
! jeśli szukasz inspiracji u innych,
PRZECZYTAJ

Szanowni Państwo
Stowarzyszenie Ekspedycja w głąb kultury i partnerzy
projektu Expeditionary Learning prowadzonego w ramach
programu Erasmus+ (Cooperation for innovation and the
exchange of good practices. Strategic Partnerships for school
education) zapraszają na konferencję szkoleniową, która odbędzie
się w dniach 12-13 maja 2022 roku w Krakowie.
Konferencja „Ekspedycja w szkole” ma na celu popularyzację podejścia nazywanego uczeniem
się i nauczaniem ekspedycyjnym oraz efektów projektu Erasmus+ pod tym samym tytułem.
Nauczanie ekspedycyjne jest specy cznym podejściem do procesu uczenia się, w którym
uczniowie i uczennice biorą udział w procesie decyzyjnym dotyczącym własnego sposobu
uczenia się. Działają jak badacze i badaczki planujący, a następnie biorący udział w ekspedycjach
naukowych.
Uczestniczący w konferencji wezmą udział w prezentacjach i sesjach szkoleniowych dotyczących
teoretycznych założeń tego podejścia do procesu kształcenia oraz będą uczestniczyć w próbce
ekspedycji na terenie Krakowa. Wspólnie zastanowimy się nad wykorzystaniem takiego podejścia
do uczenia się w szkole.
Zapraszamy wszystkich, którzy poszukują sposobów zwiększania aktywności uczniów i uczennic
w procesie uczenia się, chcą włączać ich w podejmowanie decyzji, uczyć uczenia się dzięki
stawianiu pytań, de niowaniu problemów i podejmowaniu re eksji o własnym działaniu i myśleniu.
Początek konferencji - czwartek, godzina 11:00, zakończenie - piątek, godzina 13:00.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Oferujemy inspirujący program, możliwość interakcji z
praktykami (również z zagranicy), nocleg w hotelu, w którym odbędzie się konferencja, obiad w
czwartek oraz napoje w trakcie przerw.
Aby zgłosić chęć udziału w konferencji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie stowarzyszenia https://expedition.org.pl.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym, preferowane będą pary nauczycieli/
nauczycielek z tej samej szkoły lub pary dyrektor/dyrektorka + nauczyciel/nauczycielka.
Serdecznie zapraszamy
Janina Stojak i Grzegorz Mazurkiewicz
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