
Το έργο συνοπτικά
Μετά από 2 χρόνια το έργο Shaping Digital Classes ολοκληρώνεται. Το έργο επικεντρώνεται στην
προώθηση της ψηφιακής παιδαγωγικής & στην ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των
εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που προσφέρει το πλαίσιο DigCompEdu
με ιδιαίτερη έμφαση στην ομάδα-στόχο τους εκπαιδευτές ξένων γλωσσών.

Τα αποτελέσματα του έργου:

- Η δημιουργία μιας εύχρηστης μαθησιακής πλατφόρμας
- Φιλικά προς το χρήστη σεμινάρια στο YouTube για εκπαιδευτικούς
- Έμφαση στην προώθηση του πλαισίου DigCompEdu
- Εστίαση στη διδασκαλία των εκπαιδευτών γλωσσών. πώς να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους
δεξιότητες & να αυξήσουν τις διδακτικές τους ικανότητες με καινοτόμες τεχνικές.
- Ανάπτυξη προγράμματος σπουδών για τη κατάρτιση του προσωπικού σε σύντομο χρονικό
διάστημα που θα ενισχύσει τις δεξιότητες & τις γνώσεις των μελών του προσωπικού στην
ψηφιακή κατάρτιση
- Δημιουργία του επίσημου ιστότοπου του έργου
- Η δημιουργία & η ανάπτυξη 3 μαθημάτων με σταδιακό επίπεδο δυσκολίας (Επίπεδο
πληροφόρησης, Αρχαρίων & Μεσαίου επιπέδου)
- Υποστηρικτικό υλικό που περιλαμβάνει οδηγίες για το πώς να συνδεθείτε σε κάθε προτεινόμενο
ψηφιακό εργαλείο & ένα γρήγορο κουίζ για να ελέγξετε τις γνώσεις που αποκτήσατε πρόσφατα.
- Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων κάθε συμμετέχων λαμβάνει ένα σήμα για την
προσπάθεια και την αφοσίωσή του στα μαθήματα

Τα μαθήματα με λίγα λόγια

Μάθημα 1- Επίπεδο πληροφόρησης

Τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνουν τα πρώτα βήματα του σχεδιασμού και της δημιουργίας ενός
διαδικτυακού μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα εξετάζουμε, πώς οι εκπαιδευτές θα πρέπει να επιλέξουν
τους ψηφιακούς πόρους & πώς να τους τροποποιήσουν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν
μια εικόνα για βασικά θέματα, όπως η καθοδήγηση, η συνεργατική μάθηση, πώς να σχεδιάζουν το
μάθημά τους, πώς να ζητούν ανατροφοδότηση κ.λπ.
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Σε αυτό το μάθημα, οι συμμετέχοντες θα μάθουν περισσότερα για τα ψηφιακά εργαλεία και
πώς να τα χρησιμοποιούν σε βασικό επίπεδο. Μερικά από τα εργαλεία είναι το YouTube, το
Canva, το Twitter, το Google και πολλά άλλα, καθώς και η στοιχειώδης χρήση τους. Μην
παραλείψετε να δείτε τα σεμινάρια απευθείας εδώ:
https://www.youtube.com/channel/UC2GQ0WBx14gNfS4KYNwse6A 

Συμμετοχήμέσω της μαθησιακής πλατφόρμας Shaping Digital Classes

https://lms.shapingdigitalclasses.eu/ 

Σύμπραξη οργανισμών:

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
δηµοσίευση αντανακλά τις απόψεις µόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Ακολουθήστε μας στο Facebook:

https://www.facebook.com/Shaping-Digital-Classes-110287514025535

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου:
http://shapingdigitalclasses.eu/

Μάθημα 2- Επίπεδο αρχαρίων

Μάθημα 3- Μέσο επίπεδο
Σε αυτόν τον τελευταίο κύκλο μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τη χρήση ψηφιακών
εργαλείων μέσω μιας προηγμένης μεθόδου. Τέτοια μαθήματα περιλαμβάνουν κυρίως
σεμινάρια για το YouTube, επιπλέον, γίνεται εκτενής αναφορά στη χρήση εργαλείων, όπως το
Coggle, το H5P, το Padlet, το Screencasting, το Typeform, καθώς και στον τρόπο δημιουργίας
ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOUTUBEΕΓΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOUTUBEΕΓΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOUTUBE

   https://www.youtube.com/channel/UC2GQ0WBx14gNfS4KYNwse6A

https://www.youtube.com/channel/UC2GQ0WBx14gNfS4KYNwse6A
https://www.youtube.com/channel/UC2GQ0WBx14gNfS4KYNwse6A
https://www.youtube.com/channel/UC2GQ0WBx14gNfS4KYNwse6A

