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Science Book Cafe:  
Ημέρες δημιουργικής επιστήμης στη Ρώμη 
 
Το πρόγραμμα “Science Book Cafe” θα ξεκι-
νήσει σύντομα στη Ρώμη, σε διοργάνωση 
της FormaScienza σε συνεργασία με το  

Δίκτυο Δημοσίων Βιβλιοθηκών Ρώμης και 
διάφορα σχολεία. Το Δίκτυο Δημοσίων   
Βιβλιοθηκών Ρώμης μετρά 38 βιβλιοθήκες 
σε όλη τη Ρώμη. Κατά τα τελευταία χρόνια, 
έχουν δημιουργηθεί 16 "bibliopoints", σχολι-
κές βιβλιοθήκες σε σχολεία των προαστίων, 
ανοιχτά στο κοινό και αναπτύσσουν προγ-
ράμματα για την προώθηση της ανάγνωσης. 
Ξεκινώντας το Σεπτέμβριο του 2015, τα 
bibliopoints θα γίνουν χώρος οργάνωσης των science café με τη συμμετοχή τοπικών 
κοινοτήτων (γονείς, γενικό κοινό) και την υποστήριξη της FormaScienza. Οι εκπαιδευτι-
κοί θα εκπαιδεύονται μέσα από ένα εργαστήριο CREAT-IT (5 συναντήσεις) με την Δρ 
Cinzia Belmonte της FomaScienza. Μετά το σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί θα καθοδηγούν 
τους μαθητές τους να οργανώσουν τα δικά τους junior science café. Η υπεύθυνη του 

Δικτύου Δημόσιων Βιβλιοθηκών 
Ρώμης, Δρ Anna Taccone, λέει: 
«Πιστεύουμε ότι τα junior science 
café είναι μια δημιουργική και απο-
τελεσματική μέθοδος για να συμ-
μετάσχουν ενεργά οι μαθητές και 
το κοινό στην επιστήμη. Ανυπομο-
νούμε να συνεργαστούμε με 
CREAT-IT!". Οι τελικές εκδηλώσεις 
θα λάβουν χώρα το Δεκέμβριο του 
2015 και θα μεταδοθούν ζωντανά 
από το Κανάλι Youtube της     
FormaScienza. Ακολουθήστε μας!  
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Διεθνές Συνέδριο  

CREAT-IT 2015 

9-10 Οκτωβρίου, Αθήνα 

Στις 9-10 Οκτωβρίου 2015 στην 

Αθήνα θα διοργανωθεί το Διεθνές 

Συνέδριο CREAT-IT, προκειμένου 

να φέρει σε επαφή ερευνητές,  

εκπαιδευτικούς α/βάθμιας και       

β/βάθμιας εκπαίδευσης για να   

μοιραστούν απόψεις και εμπειρίες 

τους, αλλά και να παρουσιαστούν 

τα αποτελέσματα των εργασιών 

που πραγματοποιήθηκαν στο πλαί-

σιο του έργου. Το θέμα του  Συ-

νεδρίου είναι “Το μέλλον της δημι-

ουργικότητας και της εκπαίδευσης”. 

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν 

μια γενική εικόνα των πρωτοβουλι-

ών που αναπτύσσονται επί του 

παρόντος στους σχετικούς τομείς.  

Περισσότερες πληροφορίες στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 

στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:  

http://creatit2015.weebly.com/ 

Θερινό Σχολείο CREAT-IT στο Μαραθώνα 
Introducing the Creative Science Classroom 
 

Το έργο CREAT-IT πραγματοποίησε στις 12-17 Ιουλίου ένα 
πολύ επιτυχημένο Θερινό Σχολείο στο Μαραθώνα στην   
Αθήνα. Το Θερινό Σχολείο έγινε σημείο συνάντησης για        
εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, καλλιτέχνες και υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής που επιθυμούσαν να μάθουν δημιουργι-
κές στρατηγικές στη διδασκαλία της επιστήμης του σήμερα.   
Το Θερινό Σχολείο εισήγαγε τους καθηγητές σε τρεις διαφο-
ρετικές αλλά αλληλένδετες μελέτες περίπτωσης του έργου: 
Science Theatre, Write A Science Opera - WASO και Junior 
Science Cafes, τα οποία παρέχουν από κοινού μια μεγάλη 
εικόνα από τις πολλά υποσχόμενες δυνατότητες στον τομέα 
της δημιουργική διδασκαλία των φυσικών επιστημών.  

Συνέχεια στη σελίδα 3  

http://www.formascienza.org/en_formascienza.asp
https://www.youtube.com/user/formascienza
https://www.youtube.com/user/formascienza
http://creatit2015.weebly.com/


Σελίδα 2 

Newsletter                          #5 

 

Επισκεφθείτε μας! 

www.creatit-project.eu 

CreatIT.Project 

twitter.com/creat_it 

Oded Ben-Horin 
Αν. Καθηγητής 
Stord Haugesund  
University College,  
Νορβηγία 

oded.ben@hsh.no 

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.  

Επικοινωνία 

The partners 

Stord/Haugesund  

University College,

(Νορβηγία) 
 

Elinogermaniki Agogi 

(R&D Department), 

(Ελλάδα) 
 

University of Exeter, 

(Ηνωμένο Βασίλειο) 
 

Science View, (Ελλάδα) 
 

Forma Scienza, (Iιταλία) 
 

CENTER FOR THE PRO-

MOTION OF SCIENCE ,

(Σερβία) 
 

European Network  

for Opera and Dance 

Education, (Βέλγιο) 

Ο Kamran Shaikh είναι καθηγητής                
πανεπιστημίου στη διδασκαλία επιστήμης 
τεχνολογία και μαθηματικών στο Concordia 
University στο Montreal του Quebec στον 
Καναδά. Στις 12 - 17 Ιουλίου 2015 παρακο-
λούθησε το Θερινό Σχολείο CREAT-IT όπου 
ανέπτυξε πρακτικές και αντάλλαξε εμπειρίες.  
 
- Γιατί αποφάσισες να συμμετάσχεις 
στο Θερινό Σχολείο CREAT-IT; 
Ο λόγος για τον οποίο ήρθα να παρακολου-

θήσω τις εργασίες του Θερινού Σχολείου 

ήταν για να ξεκινήσω ένα ταξίδι δημιουργικό-
τητας με τις μεθόδους μου για τη διδασκαλία 
των επιστημών. Για να ενδυναμώσω τους 
μαθητές μου και να τους επιτρέψω να     
εκφράσουν τη γνώμη τους με τον πιο αποτε-
λεσματικό δυνατόν τρόπο. 
 

- Τι βρήκες ενδιαφέρον στο Θερινό Σχο-
λείο; 
Αυτό που βρήκα πιο ενδιαφέρον για το Θερι-
νό Σχολείο και το CREAT-IT ήταν η συλλογι-
κότητα και η συνεργασία μεταξύ των χωρών 
της Ευρώπης, καθώς και η συνολική συμμε-
τοχή όσων ήταν πρόθυμοι να ενσωματώσουν 
τη δημιουργικότητα με το συνολικό μεθόδο-
υς διδασκαλίας και μια καλύτερη παιδαγωγική 
προσέγγιση. 
 

- Πώς μπορεί η δημιουργικότητα να  
ενταχτεί στη διδασκαλία?   
Η δημιουργικότητα μπορεί να ενταχτεί στη 
διδασκαλία απ τη στιγμή που η διδασκαλία 
είναι δημιουργικότητα. Η μάθηση είναι  δημι-
ουργικότητα. Είναι να παίρνεις τον κόσμο 
γύρω σου, τη φύση, τη φιλοσοφία, τη λογική 

και την αιτία και να τα ενσωματώνεις στο 
συνολικό ήθος, πάθος και λόγο σου. 

Η διδασκαλία είναι δημιουργικότητα! 
Μια συνέντευξη με τον Kamran Shaikh, 
Συμμετέχοντα του Θερινού σχολείου CREAT-IT 

Φωτογραφίες από το Θερινό Σχολείο CREAT-IT  

http://www.creatit-project.eu/
https://www.facebook.com/CreatIT.Project
https://twitter.com/creat_it
http://www.creatit-project.eu/creative
https://www.facebook.com/CreatIT.Project
http://twitter.com/creat_it
http://www.hsh.no/english.htm
http://www.hsh.no/english.htm
http://www.hsh.no/english.htm
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.exeter.ac.uk/
http://www.exeter.ac.uk/
http://en.scienceview.gr/
http://www.formascienza.org/
http://www.cpn.rs/?lang=en
http://www.cpn.rs/?lang=en
http://www.cpn.rs/?lang=en
http://reseo.org/
http://reseo.org/
http://reseo.org/
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Συνέχεια από τη σελίδα 1 
 
Συμμετέχοντες από 7 χώρες (Ισπανία, 
Ολλανδία, Σερβία, Καναδάς, Ελλάδα, 
Ισραήλ, Πορτογαλία) έμαθαν για τις 
τρεις μελέτες περίπτωσης, καθώς 
είχαν μια σε βάθος ανάλυση της δημι-
ουργικότητας στην διδασκαλία φυσι-
κών επιστημών. Επίσης, παρακολού-
θησαν παραστάσεις που παρουσιάσ-

τηκαν από τους μαθητές Γυμνασίων 
και Λυκείων. 
Επιπλέον, δημιουργήθηκαν νέα, πρω-
τότυπα σενάρια ως μέρος ενός αυξα-
νόμενου online δικτύου και παρουσία-
σαν ένα συνδυασμό Science Theatre, 
WASO και Science Cafe. Εμπνευσμένο 
από τη χώρα που έλαβε χώρα το Θε-
ρινό Σχολείο, ο τίτλος της παράστα-
σης ήταν "Greece enLightening".  
Η επιστημονική έρευνα του         
τρέχοντος έτους είναι αφιερωμένη 
στο Κοσμικό Φως, για να συμπέσει με 
το Διεθνές Έτος του Φωτός 2015 
(http://www.light2015.org/). 
Τέλος, έμαθαν πώς να χρησιμοποιούν 
το portal του CREAT-IT και να ανταλ-
λάσσουν εμπειρίες με άλλους εκπαιδευτικούς σχετικά με την 
επιρροή των πρακτικών, να ανεβάζουν τα σενάρια τους ή να 

δημιουργήσουν τις δικές τους ομάδες, εμπλουτίζοντας με αυ-
τόν τον τρόπο το Creative Science Classroom και ενισχύοντας 
τη δημιουργικότητας στην διδασκαλία της επιστήμης.  

Θερινό Σχολείο CREAT-IT στο Μαραθώνα 

Introducing the Creative Science Classroom 
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Ομαδική φωτογραφία των συμμετεχόντων του Θερινού Σχολείου CREAT-IT 2015  

Η Ιστοσελίδα -  www.creatit-project.eu/ 
 

Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας CREAT-IT επιτρέπει την συνεχή 

online παρουσίαση και διάδοση της προόδου και των αποτελεσ-
μάτων του έργου.  

Η ιστοσελίδα λειτουργεί ως κεντρικό κόμβο πληροφοριών σχε-
τικά με δραστηριότητες του έργου και λειτουργεί ως πάροχος 

σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο σχολείο. 

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 

Γνωρίστε το Creative Science Classroom 

http://www.creatit-project.eu/
portal.creatit-project.eu
http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/junior-science-cafes-780508
http://www.opendiscoveryspace.eu/community/science-theater-774520
http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/write-science-opera-780511

