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Επικοινωνία: 211 8009813

Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
” Το “Ετσι μαθαίνω” και το “Greek Lessons OnLine”
διοργανώνουν από κοινού επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα
«Ο Διαδικτυακός Καθηγητής». Τα σεμινάρια απευθύνονται σε
εκπαιδευτικούς της Α΄/ βάθμιας, Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης
όλων των ειδικοτήτων καθώς και καθηγητές Ξένων Γλωσσών
που επιθυμούν να επιμορφωθούν στο αντικείμενο της
διαδικτυακής εκπαίδευσης. "
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Σκοποί και στόχοι των σεμιναρίων

Έτσι Μαθαίνω

•

Διαχείριση πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

•

Δημιουργία ψηφιακού βιβλίου-σημειώσεων

•

Εγκατάσταση και χρήση ψηφιακής γραφίδας

•

Διαχείριση υποστηρικτικού υλικού

•

Χρήσιμες συμβουλές

•

Ο Διαδικτυακός καθηγητής

•

Η δομή ενός διαδικτυακού μαθήματος

•

Η χρήση ψηφιακού υλικού

•

Η αξιολόγηση του μαθητή

•

Τα εργαλεία της πλατφόρμας και ο μαθητής
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Το επιμορφωτικό υλικό του σεμιναρίου
Ο εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων θα γίνει με τη διδακτική αξιοποίηση ψηφιακού υλικού που έχει παραχθεί κατά τη
διάρκεια μαθημάτων των φορέων «Έτσι Μαθαίνω» και «Greek LOL» για τους σκοπούς του σεμιναρίου.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών κατά την τηλεδιάσκεψη
Οι συμμετέχοντες-εκπαιδευτικοί θα είναι σε συνεχή επαφή με τους εισηγητές και θα επικοινωνούν μαζί τους σε πραγματικό
χρόνο (real time) με την υποβολή γραπτών ή προφορικών ερωτήσεων.

Πρόγραμμα σεμιναρίου
Το επιμορφωτικό σεμινάριο αποτελεί συνδυασμό διαδικτυακής παρουσίας των εκπαιδευτικών στις προκαθορισμένες ώρες του
σεμιναρίου και ατομικής πρακτικής. Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου είναι 6 ώρες, οι οποίες θα καταμεριστούν σε δύο
3ωρες τηλεδιασκέψεις.

Προαπαιτούμενα παρακολούθησης και συμμετοχής
Οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στο σεμινάριο χρειάζεται να διαθέτουν:
•

Υπολογιστή

•

Υψηλής ταχύτητας σύνδεση στο διαδίκτυο μεγαλύτερη από 2ΜΒ

•

Μικρόφωνο

•

Ακουστικά

•

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δήλωση συμμετοχής
Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο σεμινάριο παρακαλείσθε να υποβάλλετε άμεσα την αίτησή σας μέσω του παρακάτω
link: http://etsimathainw.gr/συμμετοχή-σε-σεμινάριο-σύγχρονης-τηλεκπαίδευσης-διαδικτυακός-καθηγητής
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Συχνές ερωτήσεις
Το σεμινάριο συμπεριλαμβάνει και δια ζώσης συναντήσεις;
Όχι, η επικοινωνία γίνεται μόνο μέσω των τηλεδιασκέψεων άρα μπορείτε να συμμετάσχετε από όπου και αν βρίσκεστε αρκεί να
έχετε τα προαπαιτούμενα συμμετοχής δηλαδή υπολογιστή, internet, μικρόφωνο και ακουστικά.
Το σεμινάριο με μαθαίνει πώς να διδάσκω διαδικτυακά ή και να χειρίζομαι την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης;
Το σεμινάριο συμπεριλαμβάνει και διδακτική αλλά και τεχνολογική κατάρτιση της πλατφόρμας που χρησιμοποιείται από το
φροντιστήριο «Έτσι Μαθαίνω» και το διαδικτυακό σχολείο «Greek Lessons OnLine».
Πόση είναι η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου;
Το σεμινάριο συμπεριλαμβάνει 6 ώρες τηλεδιάσκεψης χωρισμένες σε 2 3ωρες διαδικτυακές συνεδρίες. Ενδέχεται να χρειαστεί
επιπλέον χρόνος ώστε να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα των συμμετεχόντων.
Πώς θα εισέλθω στο περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης;
Ύστερα από την υποβολή της αίτησής σας και την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα σας αποσταλούν λεπτομερείς οδηγίες
εισόδου στο χώρο των τηλεδιασκέψεων.
Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων;
Ναι, το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Α΄/ βάθμιας, Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων και
καθηγητές ξένων γλωσσών που επιθυμούν να επιμορφωθούν στο αντικείμενο της διαδικτυακής εκπαίδευσης.
Δε γίνεται να παρακολουθήσω αυτό το σεμινάριο. Πότε θα γίνει το επόμενο;
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου στην ιστοσελίδα του «Έτσι Μαθαίνω»
http://etsimathainw.gr.
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Σεμινάριο: Ο Διαδικτυακός Καθηγητής
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H παρουσίαση περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του σεμιναρίου «Ο Διαδικτυακός Καθηγητής » που διοργανώνεται
από τα « Έτσι Μαθαίνω » & το « Greek Lessons OnLine» προκειμένου να εκπαιδευτούν πιθανοί συνεργάτες καθηγητές.
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