Конференция vidubiology София 2018
20 юни 2018 г., 9:30 – 15:30, 32 СУ "Св. Климент Охридски", София, България

Имаме удоволствието да ви поканим на vidubiology конференцията в София! Проектът vidubiology е
свързан с творческата употреба на видео в класната стая в часовете по биология и има за цел да
подпомогне учебния процес, като позволи на учащите да открият и изследват биологични явления от
различна гледна точка, като използват фотографски и видео техники.
Подготвили сме един интересен ден за вас, който ще ви покаже какво представлява инициативата
vidubiology. Ще имате възможност да участвате в експертни дискусии и семинари, като акцентът ще
бъде върху следното:
•
•
•
•

Споделяне на мнения и идеи по текущи проблеми при обучението по биология от експерти
по биология
Представяне на използването на видео в класната стая от видео експерти
Запознаване с някои основни видео проекти и възможностите за включване в тях
Създаване на контакти с колеги от София и цяла Европа

Очакваме с нетърпение да ви срещнем на конференцията,

Армин Хотман
Ръководител на проект vidubiology

Моля, свържете се с нас чрез нашия уебсайт или чрез Facebook:
http://vidubiology.eu/
https://www.facebook.com/viduBiology/

Можете също да намерите повече за нас във Flickr:
https://www.flickr.com/photos/vidubiology/
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Програма на конференцията
9.30 Откриване/Приветствие за добре дошли
Нели Костова, 32 СУ "Св. Климент Охридски", България
Йонко Бушняшки, Национална школа по мениджмънт, България
Армин Хотман, Kulturring in Berlin e.V., Германия

9.40 Използване на видео за преподаване и учене в контекста на придобиване на научни

знания
Monique Meier, Каселски универисет, Германия

10.10 Образование извън класната стая – възможности и пречки
Kristín Norðdahl и Edda Elísabet Magnúsdóttir, Университет на Исландия

10.40 Кафе пауза

11.20 Семинар “vidubiology в действие”

12.45 Обяд

14.00 Презентация/обобщение от семинара

14.30 В движение - Видео образование и продукция
Армин Хотман, Kulturring in Berlin e.V., Германия

15.00 Присъединете се към vidubiology
Joel Josephson, Kindersite, Великобритания

15.15 Заключителна дискусия

15.30 Край на конференцията
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