Amgen Teach organitza cursos pràctics
de formació presencial i en línia perquè
els educadorsadquireixin les habilitats i
seguretat necessàries per fomentar que
els alumnes estudiïn ciències.
Creat per la Fundació Amgen i coordinada per European Schoolnet, té com a finalitat
fomentar l'interès i els èxits de l’alumnat en l’àmbit de les ciències, tot reforçant, per
fer-ho, les capacitats del professorat de secundària de Ciències de la Vida perquè
puguin fer servir estratègies basades en l'experimentació a l'aula. El programa, que es
va posar en marxa el 2014, ja ha arribat a més de 4.000 professors i s'estima que uns
530.000 estudiants se n'han beneficiat de manera indirecta.
Durant l’any acadèmic 2018/2019, el programa oferirà cursos pràctics presencials a 9
països i un curs en línia internacional i massiu (MOOC), juntament amb una comunitat
de pràctiques i seminaris en línia a escala nacional.
Aquest curs, la formació presencial anirà adreçada als professors amb experiència
que ja han participat en el programa, que també podran sol·licitar esdevenir professors experts d'Amgen Teach. Alguns docents poden ser seleccionats per unir-se a la
Xarxa Europea d'Ambaixadors d'Amgen Teach, rebre formació especialitzada i fer de
representants nacionals i internacionals del programa.
Així mateix, Amgen ofereix un gran repositori d'eines en línia de suport a l’aprenentatge de les ciències basat en la indagació o IBSE i facilita els intercanvis periòdics entre
docents. El programa ajuda a desenvolupar un entorn d’estratègies innovadores per a
l’esmentat aprenentatge als centres educatius europeus.
Per saber-ne més i participar-hi, consulteu www.amgenteach.eu.
“Crec que he adquirit un coneixement més exhaustiu sobre què preparar abans d'una
sessió de treball, com participar-hi i interactuar amb l'alumnat durant la classe i com
avaluar les sessions per preparar la classe següent.”
- Jordi Prims, Espanya
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