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O projektu
Scientix http://www.scientix.eu/web/guest propaguje a podporuje spolupráci mezi učiteli, odborníky a vědeckými pracovníky v oblasti matematiky, přírodovědných a technických předmětů
STEM - science, technology, engineering and maths
Portál SCIENTIX je iniciován Evropskou Komisí a administruje ho sdružení European Schoolnet, síť sdružující
ministerstva školství či jimi nominované národní agentury. V první fázi projektu SCIENITX (2009-2012) byl
vytvořen online portál, na kterém byly shromážděny zdroje a výsledky z mnoha evropských projektů v oblasti
STEM.
V druhé fázi projektu (2013 – 2015) je cílem propagace portálu v jednotlivých zemích a to za pomoci sítě
národních kontaktních míst. V České republice je národním kontaktním místem Dům zahraniční spolupráce.
V průběhu let 2014 - 2015 bude v ČR pořádána řada akcí (seminářů, workshopů) a také národní konference
SCIENTIX. Cílem akcí je propagovat inovativní a badatelsky zaměřenou výuku STEM.,,
Viz stránky DZS: http://www.dzs.cz/cz/eun/scientix/
Projekt propagují v každé zemi také ambasadoři Scientix z řad učitelů.
Scientix je určen:
 učitelům
 vědeckým pracovníkům
 politikům a státním úředníkům
 místním autoritám
 rodičům
 komukoliv se zájmem o zlepšení výuky matematiky a přírodovědných předmětů
Co Scientix nabízí učitelům?






Mnoho zajímavých digitálních učebních materiálů, které můžete využít ve výuce
Informace o zajímavých akcích, které se konají ČR a v rámci EU na poli vzdělávání v oblasti
přírodních věd
Možnost účasti na 2. Evropské konferenci Scientix konané 24 – 26. 10. 2014 v Bruselu
Možnost zapojení se do online vzdělávání – webinářů či diskusních fór na evropském portálu
Možnost stát se součástí komunity evropských STEM učitelů

Jak vyhledávat výukové zdroje, projekty, zajímavé události, jak se nechat informovat, jak se zapojit - se dozvíte
v prezentaci a následném praktickém workshopu.
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Počítač ve škole 2014 – celostátní konference učitelů základních a středních škol
15.–17. dubna 2014, Nové Město na Moravě

