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ΕΠΟΧΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ COVID-19

Από τις 19 μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου, η
κοινοπραξία του Di2Learn πραγματοποίησε
εκπαιδευτικά σεμινάρια όπου συμμετείχαν  μαθητές,
γονείς και εκπαιδευτικούς από διάφορες χώρες. Το
Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό κέντρο Emphasys
Centre, φιλοξένησε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην
Κύπρο, και κάθε εταίρος παρουσίασε το υλικό που
έχει δημιουργήσει με σκοπό να λάβει την πολύτιμη
και αντικειμενική ανατροφοδότηση από τους
παρευρισκόμενους.
Οπώς έχει σημειωθεί, ο κύριος στόχος των
σεμιναρίων ήταν να βελτιωθούν οι πόροι που
δημιουργήθηκαν με βάση την ανατροφοδότηση.
Παρόλα αυτά, ήταν και μια καλή ευκαιρία για τους
εταίρους να συναντηθούν και να ηχογραφήσουν τα
τρία διαφορετικά podcasts που απευθύνονται σε
δασκάλους, γονείς και μαθητές!

Το εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Κύπρο
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα
και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "Di2Learn - εξ αποστάσεως ψηφιακή
διδασκαλία και μάθηση στην εποχή μετά το Covid-19" 
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Γίνε ο δάσκαλος του μέλλοντος: εξ αποστάσεως
μάθηση - για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Συμβουλές για εξ αποστάσεως μάθηση - για
ΜΑΘΗΤΕΣ
Ρίσκα και κίνδυνοι κατά την εξ αποστάσεως
μάθηση - για ΓΟΝΕΙΣ 

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, οι εταίροι 
 αφιέρωσαν δυο μέρες για να δημιουργήσουν και να
ηχογραφήσουν τα ακόλουθα 3 video-podcasts:

Κάθε podcast έχει διάρκεια 30 λεπτά περίπου. Κατα
τη διάρκεια των podcasts, εκπρόσωποι διαφόρων
οργανισμών συζήτησαν για το υλικό που έχουν
αναπτύξει μέσα από το έργο καθώς επίσης και την
ανάγκη για υιοθέτηση νέων μεθοδολογιών στην
εκπαίδευση.
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PODCAST

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ

Η κοινοπραξία:

Μη  χάσετε το επόμενο  Di2Learn
Academy για Εκπαιδευτικούς, Γονείς

και Μαθητές!
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