ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αγαπητοί/Αγαπητές συνάδελφοι,
Η Π.Ε.Β., μεταξύ άλλων δράσεων της και με γνώμονα την ένταξη νέων ανθρώπων στο έργο της,
δημιούργησε μια ομάδα προπτυχιακών &μεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία κυρίως ασχολείται με
θέματα που αφορούν την επικοινωνία της επιστήμης της Βιολογίας προς όλες τις ηλικίες, με
εστίαση στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ήδη η ομάδα έχει υλοποιήσει ορισμένες δραστηριότητες. Μεταξύ αυτών:
•

Μετάφραση άρθρων από ξενόγλωσσες ιστοσελίδες στα Ελληνικά, κυρίως εκπαιδευτικού
περιεχομένου, καθώς και άλλου εκπαιδευτικού υλικού που θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί από καθηγητές για την διεξαγωγή πειραμάτων και δραστηριοτήτων που
θα εμφυσήσουν νέα ζωή στο μάθημα, αλλά και από μαθητές για να αναζητήσουν
ενδιαφέρουσα γνώση στον τομέα της Βιολογίας.

Δείτε στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Β., στη διεύθυνση https://goo.gl/hkbz3g τα πρώτα μεταφρασμένα
κείμενα που έχουν αναρτηθεί και προέρχονται από την ιστοσελίδα ScienceinSchool, από την οποία
η Π.Ε.Β. έχει λάβει τα δικαιώματα να μεταφράζει υλικό και να αναρτά στην ιστοσελίδα της.
Σταδιακά θα αναρτηθούν και άλλα μεταφρασμένα άρθρα (συνολικά έχουν μεταφραστεί περί τα 30
άρθρα).
Μελλοντικά η ομάδα σκοπεύει να υλοποιήσει επιπλέον δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων:
•

Πραγματοποίηση δράσεων (όπως πειράματα και ομιλίες) συναφών με την Βιολογία σε
σχολεία, κυρίως Δημοτικά και Γυμνάσια, ώστε να εγείρουν το ενδιαφέρον νέων ατόμων
προς την Βιολογία.

•

Επίδειξη εκπαιδευτικού υλικού και προτάσεις για βέλτιστη χρήση του.

•

Σχεδιασμός και εκφώνηση ομιλιών από προσκεκλημένους βιολόγους, με σκοπό την
γνωριμία των νέων ανθρώπων προς την Βιολογία.
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Η ομάδα στην παρούσα φάση, απαρτίζεται από τα εξής άτομα:
•

Στασινάκης Παναγιώτης, Συντονιστής ομάδας, Βιολόγος

•

Γαρούφη Νεφέλη, Φοιτήτρια, Βιολογικό, ΕΚΠΑ

•

Δημητρίου Πάνος, Φοιτητής, Βιολογικό, ΕΚΠΑ

•

Ζερβοπούλου Ελένη, Φοιτήτρια, Βιολογικό, ΕΚΠΑ

•

Ιωαννίδου Ελισάβετ, Φοιτήτρια, Βιολογικό, ΕΚΠΑ

•

Καλαβρός Νικόλαος, Φοιτητής, Βιολογικό, ΕΚΠΑ

•

Τσατσαλίδη Μαββίνα, Φοιτήτρια, Φαρμακευτική, ΕΚΠΑ

•

Χαρωνιτάκης Αλέξανδρος, Φοιτητής, Βιολογικό, ΕΚΠΑ

•

Χριστινάκη Αναστασία, Φοιτήτρια, Βιολογικό, ΕΚΠΑ

•

Χριστογεώργος Χρήστος, Φοιτητής, Βιολογικό, ΕΚΠΑ

•

Παππά Αθανασία-Ζωή, Φοιτήτρια, Βιολογικό, ΑΠΘ

•

Δέλλιου Νέλλη, Φοιτήτρια, Βιολογικό, ΑΠΘ

•

Παρασκευαΐδης Γιάννης, Φοιτητής, Βιολογικό, ΑΠΘ

•

Τραυλού Αναστασία, Φοιτήτρια, Βιολογικό, ΑΠΘ

•

Ιωάννου Νάνσυ, Βιολόγος

•

Παταβού Βικτωρία, Φοιτήτρια, Βιολογικό, ΑΠΘ

Η ομάδα των φοιτητών είναι ανοιχτή σε δηλώσεις συμμετοχής νέων μελών, καθώς και ιδέες για
δραστηριότητες. Για επικοινωνία, στείλτε μήνυμα στο: stasinakis@pev.gr
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