Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση
δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

Developing and Evaluating Skills for Creativity and Innovation
Open Campus για την Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Δημιουργικότητας και
Καινοτομίας
O οργανισμός επικοινωνίας της επιστήμης Science View σε συνεργασία με τo Τμήμα
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών, διοργανώνουν την
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου ώρες 16:30-19:00 & Σάββατο 9 Δεκεμβρίου ώρες 10:00-15:00
στο χώρο του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών στην περιοχή της Πλάκας (Αδριανού
114), Open Campus, το οποίο φιλοδοξεί να φέρει πιο κοντά και να ενισχύσει τους δεσμούς
μεταξύ σχολείου, κοινωνίας, εργασιακών χώρων, φορέων της τοπικής κοινωνίας,
ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων χάραξης πολιτικής.
Το Open Campus πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου DESCI (Developing
and Evaluating Skills for Creativity and Innovation), το οποίο προωθεί εναλλακτικά
μονοπάτια κατάρτισης με βάση την προσέγγιση των Ζωντανών Εργαστηρίων (Living Labs),
υιοθετώντας συμμετοχικές μεθοδολογίες σχεδιασμού, οι οποίες συνδέουν σχολεία, φορείς,
έρευνα και τοπική κοινωνία. Κατ’ επέκταση, το σχολείο έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί
ως ένας «κόμβος» ανοιχτός για συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς, ένα
εργαστήριο καινοτομίας για την τοπική κοινωνία, για την οποία οι μαθητές,
καθοδηγούμενοι από επαγγελματίες και ερευνητές, μπορούν να αναπτύξουν καινοτόμα
προϊόντα τα οποία θα είναι κοινωνικά, οικολογικά και οικονομικά βιώσιμα.
Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν η πρόοδος του πρότζεκτ και τα αποτελέσματα, οι
εμπειρίες των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν, ομιλίες από διακεκριμένους καλεσμένους
πάνω στην εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα, ενώ οι συμμετέχοντες θα συμβάλλουν με
τις ιδέες τους στη βελτίωση των αποτελεσμάτων του έργου DESCI, τα οποία αφορούν τους
τα σενάρια εφαρμογής, τους μαθητές, τα εργαλεία, τις ευκαιρίες δικτύωσης και τους
εκπαιδευτικούς.
Το DESCI χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, Βασική Δράση 2,
(Στρατηγικές Συνεργασίες).
Η συμμετοχή στο Open Campus είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις
παρακολούθησης.
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Για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής παρακαλούμε στείλτε μας Ονοματεπώνυμο /
Όνομα φορέα και τηλέφωνο επικοινωνίας στο koukovinis@scienceview.gr

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1569452223137977/
Πρόγραμμα εκδήλωσης: http://www.scienceview.gr/wordpress/wpcontent/uploads/2017/12/DESCI_OPEN_CAMPUS_PROGRAMME.pdf
Φυλλάδιο DESCI: http://www.scienceview.gr/wordpress/wpcontent/uploads/2017/12/DESCI_LEAFLET_GR.pdf
Πληροφορίες για το DESCI: http://www.scienceview.gr/wordpress/wpcontent/uploads/2017/12/DESCI_BROCHURE_GR.pdf
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