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ANA FAALIYETLER
Öngörülen ana aktiviteler aþaðýdaki gibidir:
Araþtýrma faaliyeti
Kimya öðretmenleri ve bilim adamlarýný aþaðýdaki
konular hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak için
ortak bir çabaya katmak:

KAPSAM

Hayat Boyu Öðrenme Programý – Comenius alt programý – Network Action
tarafýndan desteklenen “Chemistry is All Around” aðý, öðrencilerin ilgisini
Kimya bilimine ve çalýþmalarýna çekmeyi amaçlamaktadýr.
Bilim alanlarý arasýnda kimya, en zor derslerden biri olarak
görüldüðünden, örnek bir vaka çalýþmasý olarak adlandýrýlmaktadýr.

Öðrencilerin motivasyonu
Öðretmen eðitimi
Baþarýlý deneyimler ve iyi uygulamalar
Öðretim Kaynaklarýnýn Toplanmasý
Kimyayý, araþtýrma tabanlý yöntemler ve çözümlerin artýrýlmasýna odaklanan
daha yenilikçi, ilgi çekici ve etkileþimli bir yaklaþýmla öðretmek için var olan bir
öðretim kaynaklarý ve materyalleri veritabaný oluþturmak.
Að Faaliyetleri
Kimya öðretmenleri ve bilim adamlarýný kimyanýn öðrenilmesini desteklemek
adýna stratejileri ve çözümleri amaçlayan uluslar arasý bir tartýþmaya katmak
için toplantýlar organize etmek.
Uluslararasý Konferanslar
Kimya öðretiminde öðrencilerin motivasyonu, öðretmen eðitimi ve baþarýlý
uygulamalar konularýnda farklý perspektiflerin sunulacaðý ve mevcut durumun
tartýþýlacaðý uluslararasý konferanslar düzenlemek.

AMAÇLAR

Chemistry is All Around Network aðýnýn özel amaçlarý
þunlardýr:
Kimya öðrenimi ve öðretimi konusundaki en etkili
stratejileri paylaþarak Kimyaya olan ilgiyi artýrmak,
Kimyanýn günlük yaþamý nasýl etkilediðini ve çoðu günlük
olayýn açýklanmasýna nasýl katký saðladýðýnýn kanýtýný
vererek kimyaya yönelik yenilenmiþ ve pozitif bir tutum
saðlamak,
Öðretmenler ve uzmanlar arasýndaki iþbirliði yoluyla fen
öðretimi metodolojilerini geliþtirmek,
Bilim insanlarýnýn ve okul öðretmenlerinin dünyasý
arasýndaki boþluðu doldurmak adýna deneyimlerin
deðiþimi ve karþýlaþtýrýlmasý için eðitim kurumlarý arasýnda
bir að yaratmak.

HEDEF GRUPLAR
Proje okul öðretmenleri ve akademik uzmanlara hitap etmektedir.

SONUÇLAR
Kimya öðretimi ile ilgili yayýnlarýn deðerlendirilmesine yönelik
veritabaný
Kimya öðretimi ile ilgili mevcut durumu ve geleceðe iliþkin
perspektifleri sunan akademik çalýþmalar yapmak
Gözden geçirilmiþ ve deðerlendirilmiþ kimya eðitimi kaynaklarýnýn
toplanmasý
Uluslar arasý konferanslarýn düzenlenmesi

