Scientix
Społeczność na rzecz
nauczania przedmiotów
ścisłych w Europie
Scientix promuje i wspiera europejską współpracę
w ramach edukacji, badań naukowych i polityki
w zakresie przedmiotów ścisłych.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z
ZAKRESU PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH
• Chcesz podzielić się lub wymienić swoimi

doświadczeniami w zarządzaniu projektami
dotyczącymi przedmiotów ścisłych (STEM),
zaprezentować swoje osiągnięcia, nawiązać
nowe kontakty oparte na współpracy i
partnerstwie?  Bierz udział i organizuj
wydarzenia społecznościowe Scientix

• Chcesz znaleźć nauczycieli lub szkoły, z którymi można
będzie współpracować w zakresie projektów z przedmiotów
ścisłych?  Przejrzyj katalog publicznych profili projektu Scientix
• Chcesz wystawić swój projekt w galerii projektów Scientix
i poznać inne europejskie projekty z przedmiotów ścisłych?
 Korzystaj z galerii projektów z przedmiotów ścisłych
• Chcesz, aby więcej osób dowiedziało się o Twoich
działaniach i uczestniczyło w Twoich wydarzeniach?
 Zorganizuj wydarzenie wspólnie z Scientix
• Chcesz zaplanować spotkanie online, webinarium lub
warsztaty online dla swojego europejskiego projektu z
przedmiotów ścisłych?  Skorzystaj z pokoju konferencyjnego
online projektu Scientix

Scientix to wyjątkowa przestrzeń współpracy
online dla nauczycieli, naukowców,
decydentów i innych specjalistów
zajmujących się nauczaniem przedmiotów
ścisłych; przestrzeń, która dostarcza
zasoby i najlepsze wzory sprzyjające
rozwojowi innowacyjnych i aktywizujących
metod nauczania oraz wspierające wzrost
zainteresowania uczniów studiami na
kierunkach ścisłych i pokrewnych.

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELI
• Chcesz znaleźć inspirację dla swoich lekcji?  Szukaj zasobów
z przedmiotów ścisłych w repozytorium Scientix
• Chcesz otrzymać bezpłatne tłumaczenie zasobów
dydaktycznych z repozytorium Scientix?  Korzystaj z usługi
tłumaczenia na zamówienie
• Chcesz poznawać i angażować się w europejskie projekty
edukacyjne z przedmiotów ścisłych?  Przejrzyj galerię projektów
europejskich i dobierz odpowiadający Ci projekt, korzystając
z zaawansowanej wyszukiwarki projektów
• Chcesz doskonalić się zawodowo, korzystając z Scientix?
 Weź udział w skierowanych do nauczycieli webinariach
i internetowych kursach szkoleniowych lub szkoleniach
bezpośrednich projektu Scientix
• Chcesz zaangażować się i dyskutować z innymi nauczycielami
przedmiotów ścisłych na tematy zawodowe?  Dołącz do
Społeczności praktyków Scientix, podziel się doświadczeniem
zawodowym lub własnymi materiałami dydaktycznymi
• Chcesz otrzymywać na bieżąco wszystkie informacje
dotyczące projektów edukacyjnych z zakresu przedmiotów
ścisłych i społeczności Scientix?  Zaprenumeruj Newsletter
Scientix i przegląd Scientix Digest

Korzystaj z pośrednictwa i pomocy Krajowych Punktów Kontaktowych
projektu Scientix (NCP).
Punkty NCP działają w ponad 25 krajach Europy, można wśród nich znaleźć np.
ministerstwa edukacji, centra nauki, uniwersytety i ośrodki szkoleniowe.

www.scientix.eu
Biuletyny: www.scientix.eu/web/guest/newsletter
@scientix_eu
groups/ScienceTeachersEurope
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