@SiLabErasmus

https://silab-project.eu/

• Διδάσκετε στην 2βάθμια εκπαίδευση;
• Θα σας ενδιέφερε να ενισχύσετε τις επιχειρηματικές και κοινωνικές δεξιότητες των
μαθητών & μαθητριών σας;

Τότε η δημιουργία ενός School Innovation Lab (Si-Lab) είναι το επόμενό σας βήμα!
Πρόκειται για εργαστήρια καινοτομίας, στα οποία τα παιδιά συνεργάζονται σε πραγματικό
και ψηφιακό περιβάλλον πάνω σε πρωτοποριακές ιδέες που έχουν σκεφτεί και έτσι
καλλιεργούν δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων & η συνεργασία.
Φόρμα εκδήλωσης
ενδιαφέροντος

https://bit.ly/3cSBr46
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https://education-outofthebox.eu/

Το Education Out of the Box είναι μια νέα πλατφόρμα η οποία συγκεντρώνει μεθόδους, εργαλεία και πρακτικές από
όλο τον κόσμο σχετικά με τις πιο χρήσιμες λύσεις στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τους εκπαιδευτικούς .
Μέσα από την πλατφόρμα μπορείτε και εσείς να ανεβάσετε τα δικά σας εργαλεία και σχέδια μαθήματος για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, προκειμένου να ενημερώσετε τους συναδέλφους σας από όλη την Ευρώπη!
Στο πλαίσιο του Education Out Of the Box έχει ήδη πραγματοποιηθεί ο πρώτος γύρος εκπαίδευσης για δασκάλους στο
Βέλγιο, ενώ ο 2ος κύκλος αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2022 και θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά.

Αν θέλετε να συμμετέχετε και εσείς ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ, συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας:

3ο Διακρατικό Διαδικτυακό
Συνέδριο

Το έργο VISITOR (VIrtual muSeums In the cOvid Era) έχει ως στόχο
• να αντισταθμίσει την απουσία επισκέψεων των μαθητών σε πολιτιστικούς χώρους και
κυρίως σε μουσεία λόγω της πανδημίας με την χρήση ψηφιοποιημένων μέσων.
• να διευκολύνει τις εικονικές επισκέψεις σε μουσεία για τα σχολεία και να ενσωματώσει
δραστηριότητες εικονικών μουσείων στα σχολικά προγράμματα σπουδών.
Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας:
• μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης- πλατφόρμας για τους εκπαιδευτικούς που θα περιέχει το
υφιστάμενο ψηφιακό περιεχόμενο του μουσείου ή θα μπορούν να προσθέσουν και δικό
τους περιεχόμενο
• μιας εφαρμογής παιχνιδιών που μεταφέρει τις τάξεις σε εικονικά μουσειακά εκθέματα που
έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι
• ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην
ενασχόληση με τα ψηφιακά εκθέματα και την εφαρμογή παιχνιδιών

https://visitor-project.eu/

3ο Διακρατικό Διαδικτυακό
Συνέδριο

Το έργο DESIRE στοχεύει στο να εξοικειώσει εκπαιδευτικούς και μαθητές με την κοινωνική επιχειρηματικότητα
μέσω ψηφιακών εργαλείων εκπαίδευσης. Αναπτύσσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και παρέχει ουσιαστική
επιχειρηματική μάθηση σχετικά με την κοινωνική οικονομία στους μαθητές, έτσι ώστε να γίνουν οι κοινωνικοί
επιχειρηματίες του αύριο.
Οι εταίροι του έργου προερχόμαστε από 6 Ευρωπαϊκές χώρες, είμαστε οργανισμοί ανάπτυξης και εκπαίδευσης ή
σχολεία και έχουμε δημιουργήσει ήδη τα εξής:

O1 - Μεθοδολογία για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση και αντίστοιχο κύκλο online μαθημάτων.
O2 – Ψηφιακή πλατφόρμα από όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παραδώσουν τον κύκλο μαθημάτων ενώ οι τάξεις
τους μπορούν να συνδεθούν για να παρακολουθήσουν και να δημιουργήσουν ψηφιακά το δικό τους business Plan.
Αν θέλετε να εκπαιδευτείτε δωρεάν στο πρόγραμμα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας για Παιδιά παρακαλούμε
συμπληρώστε τη φόρμα:
https://forms.gle/8w2MLsg3XkQMRsqB9
3ο Διακρατικό Διαδικτυακό
Συνέδριο

Συμμετοχικός Σχεδιασμός στα σχολεία 2βάθμιας εκπαίδευσης

@inpadeu

Πώς θα σας φαινόταν αν:
* τα παιδιά σχεδίαζαν το σχολείο στο οποίο φοιτούν;
* εσείς ως εκπαιδευτικοί συνεργαζόσασταν για να γίνει το σχολείο πιο λειτουργικό, πιο φωτεινό και πιο
ευχάριστο ως προς τους κοινόχρηστους χώρους, την αυλή και την γύρω περιοχή;
* οι γονείς & κηδεμόνες συνέβαλλαν σε αυτό και στήριζαν την προσπάθεια;
Αυτό είναι σε γενικές γραμμές ο Συμμετοχικός Σχεδιασμός στα σχολεία, κάτι που εφαρμόζεται στο εξωτερικό και
ήδη συστήνεται και σε μερικά σχολεία της χώρας μας.

Στο ευρωπαϊκό έργο InPad θα μας ενδιέφερε να δουλέψουμε με όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία – θα θέλατε
να μπείτε στην ομάδα μας;
Αν ναι, τότε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
•

https://cutt.ly/KTBO17h
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@SchoolStartersHubEU

https://schoolstarter.eu/
Αν είστε Εκπαιδευτικός στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επιθυμείτε οι μαθητές & οι μαθήτριές σας να
προσεγγίσουν την Επιχειρηματικότητα και την Ψηφιακή Τεχνολογία μέσα από μια Συμμετοχική Online
διαδικασία, τότε οι δράσεις του School Starter’s Hub είναι για εσάς!

Υλικά όπως Διαδικτυακή Πλατφόρμα & Εργαλειοθήκη με οδικό χάρτη, σχέδια μαθήματος & βιβλιογραφία θα
είναι ΔΩΡΕΑΝ διαθέσιμα για εσάς και μάλιστα στα Ελληνικά!
Σε όλη τη διάρκεια του 2022 τα υλικά αυτά θα δοκιμαστούν σε σχολικές τάξεις, προκειμένου να βελτιωθούν και να
επικαιροποιηθούν – θα θέλατε να συμμετάσχετε σε αυτή την πιλοτική δοκιμή;
Ένα webinar θα σας κατατοπίσει ως προς το στήσιμο των Hubs Επιχειρηματικότητας και τα οφέλη που το σχολείο
σας θα αποκομίσει από αυτή την εμπειρία!
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
shorturl.at/ejpvE
3ο Διακρατικό Διαδικτυακό
Συνέδριο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ

Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι!
https://trainingcentre.gr/el/newsletter-subscription/

3ο Διακρατικό Διαδικτυακό
Συνέδριο

3ο Διακρατικό Διαδικτυακό
Συνέδριο

Βεβαιώσεις συμμετοχής

Αξιολόγηση
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Διακρατικό,
ο Διαδικτυακό Συνέδριο

#discuss_learning

1η μέρα - Τρίτη 19/10/2021 - Προγραμματισμός και Εκπαιδευτική ρομποτική

2η μέρα - Πέμπτη 21/10/2021 - Παιδεία στα μέσα
3η μέρα - Τρίτη 23/11/2021 - Σύστημα παρακολούθησης αποφοίτων για παρόχους διαδικτυακών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων e-learning
4η μέρα - Πέμπτη 25/11/2021 - Διευκολυντές εικονικής μάθησης
5η μέρα - Τρίτη 7/12/2021 - Υπολογιστική σκέψη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
6η μέρα - Πέμπτη 9/12/2021 - Ψηφιακός γραμματισμός ενηλίκων

http://discuss-learning.eu/
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