Amgen Teach prostřednictvím prezenčních
workshopů i akcí konaných online pomáhá
pedagogům získat dovednosti a sebevědomí,
díky čemuž mohou lépe motivovat žáky k
tomu, aby se učili přírodním vědám.
Záměrem programu Amgen Teach, který je financován nadací Amgen Foundation a
koordinován organizací European Schoolnet, je prohloubit u žáků zájem o přírodní
vědy a zlepšit jejich výsledky v této oblasti, a to prostřednictvím posílení schopností
učitelů sekundárnho vzdělávání v oblasti využívání badatelsky orientované výuky.
Tento program byl zahájen v roce 2014 a doposud se jej zúčastnilo 4 000 učitelů ze
všech účastnických zemí, což znamená, že z něj nepřímo těžilo asi 530 000 žáků v 10
zemích Evropy.
Ve školním roce 2018/2019 nabídne Amgen Teach v devíti zemích prezenční
workshopy a mezinárodní online kurz otevřený velkému počtu účastníků (MOOC).
Vedle toho najdou učitelé podporu v online komunitě lidí z oboru a mohou se také
zúčastnit národních webinářů. Ve školním roce 2018/2019 se prezenční školení
zaměří na zkušené učitele, kteří program Amgen Teach již v minulosti absolvovali. Tito
učitelé budou mít i příležitost získat status učitele-odborníka projektu Amgen Teach.
Vybraní učitelé budou také přizváni k účasti na evropské síti ambasadorů Amgen
Teach, kterým se dostane speciálního školení a kteří budou působit jako představitelé
programu Amgen Teach na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.
Amgen navíc nabízí rozsáhlé úložiště s online nástroji k podpoře badatelsky orientované výuky a usnadňuje pravidelnou výměnu zkušeností mezi učiteli. Program Amgen
Teach pomáhá vytvořit na evropských školách ekosystém inovativních přístupů k
badatelsky orientované výuce. Učitelé, kteří mají zájem zúčastnit se projektu Amgen
Teach, najdou více informací na www.amgenteach.eu, kde se také mohou přihlásit.
“Badatelsky orientovaná výuka má na to, jak učím, velký vliv. U mladých žáků obvykle
chemie není moc oblíbený předmět. Žáci mají sklon učit se z paměti fakta, aniž by si
přitom uvědomili, že chemie je nedílnou součástí našeho života. Od té doby, co jsem
se stala součástí komunity Amgen, více zapojuji své žáky do výuky.”
- Petra Ménová, Česká republika
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