
AANKONDIGING	  
	  

Beste	  leerkracht	  biologie	  of	  aardrijkskunde,	  

Ben	  je	  op	  zoek	  naar	  nieuwe	  input	  en	  meteen	  inzetbaar	  materiaal	  om	  de	  lessen	  biologie	  en	  
aardrijkskunde	  razend	  actueel	  te	  maken?	  Acco	  en	  het	  populairwetenschappelijk	  tijdschrift	  MeNS	  
(over	  Milieu	  Educatie	  Natuur	  en	  Samenleving)	  komen	  je	  daarbij	  tegemoet.	  	  

Klimaatverandering	  is	  een	  van	  de	  grootste	  uitdagingen	  waar	  wij	  vandaag	  voor	  staan.	  	  
En	  biomimicry	  bootst	  de	  beste	  biologische	  ideeën	  uit	  de	  natuur	  na	  om	  menselijke	  problemen	  op	  te	  
lossen.	  	  

Over	  deze	  interessante	  thema’s,	  die	  aansluiten	  bij	  de	  leerplannen	  voor	  biologie	  en	  aardrijkskunde,	  
organiseren	  Acco	  en	  MeNS	  een	  informatieve	  studienamiddag	  met	  praktische	  workshops	  op	  
woensdagnamiddag	  21	  mei.	  We	  voorzien	  didactische	  filmpjes	  en	  praktisch	  bruikbaar	  lesmateriaal.	  	  

Schrijf	  je	  nu	  snel	  in	  op	  www.acco.be/studiedag-‐mens,	  zodat	  je	  deze	  interessante	  studienamiddag	  niet	  
mist!	  	  

Niet	  op	  de	  studiedag,	  maar	  wel	  interesse	  voor	  MeNS?	  Je	  kan	  het	  tijdschrift	  bestellen	  via	  
www.acco.be/mens	  of	  via	  e-‐mail	  bestelling@acco.be.	  

Met	  vriendelijke	  groeten,	  

Het	  Acco-‐team	  

	  

	  

PRAKTISCHE	  INFO	  	  

Studienamiddag	  klimaatverandering	  en	  biomimicry	  	  

Informatieve	  én	  praktische	  workshops	  	  
voor	  leerkrachten	  biologie	  en	  aardrijkskunde	  

21	  mei	  2014,	  14.30	  tot	  17	  uur,	  Hogere	  Zeevaartschool	  Antwerpen	  

-‐ Aansluitend	  bij	  de	  leerplannen	  
-‐ Concreet	  en	  meteen	  bruikbaar	  in	  de	  klas	  
-‐ Met	  materiaal	  om	  te	  delen	  met	  de	  collega’s	  in	  je	  vak	  

Neem	  zeker	  je	  memorystick	  mee!	  

	  

Hoe	  ziet	  de	  namiddag	  eruit?	  	  

14.30	  uur	   Thema	  1:	  Klimaatverandering	  en	  de	  valstrikken	  van	  het	  klimaatdebat	  

	   	   Didactisch	  filmpje	  	  

	   	   Inhoudelijke	  verkenning	  -‐	  Bart	  Van	  De	  Vijver	  	  

	   	   Klimaatverandering	  in	  de	  klas	  met	  uitgewerkt	  lesmateriaal	  -‐	  Geert	  Potters	  



15.30	  uur	   pauze	  met	  koffie	  en	  koekje	  

15.50	  uur	   Thema	  2:	  Biomimicry	  

	   	   Didactisch	  filmpje	  	  

	   	   Inhoudelijke	  verkenning	  -‐	  Christiaan	  Thoen	  

	   	   Biomimicry	  in	  de	  klas	  met	  uitgewerkt	  lesmateriaal	  -‐	  Geert	  Potters	  

17	  uur	   	   Afsluiting	  

	  

Voor	  wie?	  	  
voor	  leerkrachten	  biologie	  en	  aardrijkskunde	  
sluit	  aan	  bij	  de	  leerplannen:	  

-‐	   Klimaatopwarming	  bij	  “broeikaseffect”	  in	  hogere	  graad	  aardrijkskunde	  en	  bij	  “biodiversiteit	  
	   en	  de	  impact	  van	  de	  mens	  op	  de	  natuur”	  in	  het	  4de	  jaar	  biologie	  

-‐	   Biomimicry	  bij	  “aanpassing	  van	  dieren	  aan	  hun	  omgeving”	  in	  het	  4de	  jaar	  biologie	  	  

Wanneer?	  	  
woensdag	  21	  mei	  2014	  	  
van	  14.30	  tot	  17	  uur	  

Waar?	  
Hogere	  Zeevaartschool	  Antwerpen	  
Noordkasteel	  Oost	  6	  
2030	  Antwerpen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hoe	  te	  bereiken?	  	  
Alle	  vervoersmogelijkheden	  vind	  je	  op	  	  
www.slimweg.be/toplocaties/ANT_Hogere_Zeevaartschool_Antwerpen.htm	  
Er	  is	  parkeergelegenheid	  op	  de	  school.	  

Hoe	  inschrijven?	  
De	  inschrijvingsprijs	  voor	  deze	  studienamiddag	  bedraagt	  	  
€	  50	  incl.	  jaarabonnement	  op	  het	  tijdschrift	  MeNS	  
€	  25	  excl.	  jaarabonnement	  op	  het	  tijdschrift	  MeNS	  

Wees	  er	  snel	  bij	  en	  schrijf	  je	  meteen	  in	  via	  www.acco.be/studiedag-‐mens	  vóór	  vrijdag	  16	  mei	  2014*.	  
Een	  bewijs	  van	  deelname	  is	  voorzien.	  

*	  Inschrijving	  is	  verplicht.	  Eén	  inschrijving	  per	  persoon.	  Gratis	  annuleren	  kan	  t.e.m.	  11	  mei	  2014.	  
Annulaties	  na	  11	  mei	  2014	  worden	  gefactureerd.	  U	  krijgt	  dan	  wel	  het	  abonnement	  op	  MeNS	  indien	  u	  
dat	  besteld	  heeft.	  	  

Niet	  op	  de	  studiedag,	  maar	  wel	  interesse	  voor	  MeNS?	  
MeNS	  is	  een	  driemaandelijks	  populairwetenschappelijk	  tijdschrift	  over	  Milieu	  Educatie	  Natuur	  en	  
Samenleving.	  MeNS,	  uitgegeven	  door	  Acco,	  staat	  garant	  voor	  kwaliteitsvolle,	  onafhankelijke,	  
wetenschappelijke	  dossiers,	  steeds	  over	  één	  afgebakend	  lesthema.	  

Je	  kan	  het	  tijdschrift	  bestellen	  via	  www.acco.be/mens	  of	  via	  e-‐mail	  bestelling@acco.be.	  


