ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για 2ο Μέντορα Ολυμπιάδας Χημείας (IChO)
Το Τμήμα Παιδείας και Χημικής Εκπαίδευσης προκηρύσσει τη θέση του 2ου μέντορα,
ο οποίος θα συνοδεύσει τους μαθητές που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην 50η Διεθνή
Ολυμπιάδα Χημείας, η οποία θα διεξαχθεί από 19 - 29 Ιουλίου του 2018 στην Πράγα και
την Μπρατισλάβα (Τσεχία και Σλοβακία).
Ο 2ος μέντορας θα επιλεχθεί από τη Δ.Ε της ΕΕΧ μετά από πρόταση του Τμήματος
Παιδείας και Χημικής Εκπαίδευσης βάσει του βιογραφικού του, αλλά και της προσφοράς του
στις διαδικασίες διεξαγωγής του 32ου ΠΜΔΧ.
Ελάχιστες προϋποθέσεις για την επιλογή του 2ου μέντορα, αποτελούν:
•

Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

•

Πολύ καλή γνώση της χρήσης Η/Υ

•

Συμμετοχή στην Επιστημονική ή Οργανωτική Επιτροπή ή στην ομάδα προετοιμασίας
στη Β΄ φάση του 32ου ΠΜΔΧ.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του 2ου μέντορα, καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά
τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: info@eex.gr και paideia@eex.gr μέχρι 17 – 04 – 2018,
με την ένδειξη:
«50th IChO – 2ος Μέντορας»
Οι υποχρεώσεις του 2ου μέντορα στην 50η Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας, είναι:
•

•

συμμετοχή στην εκπαίδευση των μαθητών που θα λάβουν μέρος στην
Ολυμπιάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ μετά τη
λήξη των πανελλαδικών εξετάσεων (για 2 περίπου εβδομάδες) και περιλαμβάνει
θεωρητικά μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις, σε θέματα που περιέχονται
στην ύλη της Ολυμπιάδας.
συμμετοχή στις συνεδριάσεις των μεντόρων, στις οποίες συζητούνται τα
θέματα της Ολυμπιάδας και γίνονται παρατηρήσεις, διορθώσεις, διευκρινίσεις
και ορίζεται η βαθμολογία κάθε θέματος.

•

μετάφραση των θεμάτων από τα αγγλικά στα ελληνικά, εργασία που πρέπει να
ολοκληρωθεί απαραίτητα σε χρονικό διάστημα 8 περίπου ωρών.

•

έλεγχος των γραπτών της Ελληνικής ομάδας και συμμετοχή στη διαδικασία της
¨διαιτησίας¨.
επίσημη ενημέρωση - απολογισμό για την προετοιμασία των μαθητών και τη
συμμετοχή στην Ολυμπιάδα, καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της
διαδικασίας, μετά την ολοκλήρωση της Ολυμπιάδας.

•

Για το Τμήμα Παιδείας και Χημικής Εκπαίδευσης της ΕΕΧ

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Αντώνιος Χρονάκης

Ευστράτιος Ασημέλλης

