IV Letnia Szkoła Prototypowania.
Edycja dla zaawansowanych
ZAŁOŻENIA
Samodzielnie konstruowane szkolne eksponaty i pomoce dydaktyczne to sposób na
ciekawe, inspirujące i efektywne lekcje. Centrum Nauki Kopernik buduje środowisko
edukatorów, którzy nie tylko podzielają to przekonanie, ale i wdrażają je w praktyce.
Już po raz czwarty odbędzie się Letnia Szkoła Prototypowania Centrum Nauki Kopernik. Do
tegorocznej edycji dla zaawansowanych, czyli intensywnych pięciodniowych warsztatów
rozwoju kompetencji i wymiany doświadczeń, zapraszamy osoby, które zajmują się
tworzeniem rozwiązań edukacyjnych z obszaru nauk przyrodniczych i ścisłych.
Celem Letniej Szkoły Prototypowania jest rozwój kompetencji dotyczących projektowania
pomocy dydaktycznych inspirowanych eksponatami CNK oraz tworzenie modeli pracy, które
pozwolą efektywnie wykorzystywać pomoce dydaktyczne w szkolnej edukacji.
IV Letnią Szkołę Prototypowania poprowadzą Modesto Tamez, współtwórca Instytutu
Nauczycielskiego przy centrum nauki Exploratorium w San Francisco, eksperci Centrum
Nauki Kopernik oraz zaproszeni goście.
Organizatorzy planują, że praktycznym rezultatem tegorocznej IV Letniej Szkoły
Prototypowania będą konkretne pomysły, koncepcje i prototypy pomocy dydaktycznych,
które uczestnicy warsztatów wykorzystają w swoich macierzystych szkołach. Stworzone
podczas zajęć pomoce mogą zostać w przyszłości udostępnione innym nauczycielom i
upowszechnione przez Centrum Nauki Kopernik.

UCZESTNICY
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 24 czerwca 2019 roku. Zakwalifikowane osoby
informację o przyjęciu ich zgłoszenia otrzymają drogą e-mailową do dnia 5 lipca 2019 roku.
Planowane jest przyjęcie od 15 do 20 uczestników. 12 miejsc przeznaczone jest dla osób,
które przeszły procedurę kwalifikacyjną oraz uczestniczyły w jednej z poprzednich edycji
Szkoły.
Językiem roboczym Letniej Szkoły Prototypowania będzie język angielski. Organizator
zapewnia tłumaczenie na język polski.
Letnia Szkoła Prototypowania jest realizowana i finansowana w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w
ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2019 r. nr 1/CNKNAUKOBUS/2019. W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”

Strona 1 z 2

PROGRAM
IV Letnia Szkoła Prototypowania potrwa od 22 do 26 lipca 2019 roku. Pierwsza część
szkolenia, w formie sesji wyjazdowej zorganizowanej pod Warszawą, odbędzie się w dniach
22–24 lipca. Program zaplanowany na 25 i 26 lipca realizowany będzie w Warszawie w
Centrum Nauki Kopernik.
Program obejmuje następujące bloki tematyczne:
1. Nauczyciel na wystawie, czyli praca z eksponatami CNK.
2. Tworzenie szkolnych pomocy naukowych, inspirowanych eksponatami CNK.
3. Eksperymentowanie i doświadczanie a praca z eksponatami podczas zajęć szkolnych.

KRYTERIA NABORU
Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który będzie zawierał m.in. zdjęcia
stworzonej przez siebie pomocy dydaktycznej wraz z krótkim opisem sposobów jej
wykorzystania oraz opis motywacji do wzięcia udziału w IV Letniej Szkole Prototypowania. O
przyjęciu na warsztaty zadecyduje liczba punktów otrzymanych za przesłane materiały w
procesie kwalifikacyjnym. 12 miejsc przeznaczone jest dla osób, które przeszły procedurę
kwalifikacyjną, zdobywając wymaganą liczbę punktów, oraz uczestniczyły w jednej z
poprzednich edycji Szkoły.

ZASADY UCZESTNICTWA
Udział w Szkole jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty szkoleń, noclegów i
wyżywienia w trakcie zajęć. Istnieje możliwość jednego dodatkowego noclegu w Warszawie
po zakończeniu Szkoły. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży do i z Centrum Nauki
Kopernik.
Warunkiem uczestnictwa jest zadeklarowanie swojej obecności podczas całego szkolenia.

Link do formularza zgłoszeniowego
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