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Η δεύτερη
συνάντηση των
συνεργατών έλαβε
χώρα στην πόλη
Τουτέλα της
Ισπανίας στις 23 και
24 Μαΐου 2016.

Αναφορά της
παραχθείσας
εργασίας

Εργασία σε εξέλιξη

Ενημέρωση

No. 2
Ιούνης 2016

Κατά την διάρκεια της
συνάντησης, οι συνεργάτες
εργάστηκαν από κοινού για τον
σχεδιασμό του Εκπαιδευτικού
Μοντέλου καθώς επίσης και του
Εκπαιδευτικού Υλικού, και τον
σχεδιασμό του πλάνου για
ανάπτυξη του μαθησιακού
υλικού και των πηγών.
Οργανώθηκε Εργαστήρι για
παρουσιάσεις και εξερευνήσεις
σχετικά με το MOOC.
Οι επικεφαλής των Πυλώνων έδωσαν αναφορά για τα ακόλουθα:
- O1 - Ανάλυση Βασικών Λειτουργιών – CCI
- O2 – Περιγραφή των Προτύπων – OPEI
- O3 – Έκθεση των αποτελεσμάτων της Έρευνας – Lumsa
- O4 – Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Μοντέλο – MEH
- O5 – Διδακτέα Ύλη – Dedalo
Το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Μοντέλο θα περιέχει περιγραφή των ακολούθων:
- Παιδαγωγικών Αρχών
- Εκπαιδευτικοί στόχοι (αποτελέσματα από O1 και O2 – Κατάλογος
αρμοδιοτήτων)
- Μαθησιακά αποτελέσματα (αποτελέσματα από O3. ’Έκθεση της
επικείμενης Έρευνας)
- Περιεχόμενο Κατάρτισης (Οδηγός για την Διδακτέα Ύλη του O5)
- Οδοί της κατάρτισης και της μεθοδολογίας: Μικτή Μάθηση,
Διαδικτυακή Μάθηση ( MOOC- O8) και Πρόσωπο με Πρόσωπο
εκπαίδευση (Εργαστήρι - O11)
- Μέθοδοι και εργαλεία εκπαίδευσης / μάθησης (βάσει του Οδηγού για
το O6)
- Μεθοδολογία εκτίμησης και αξιολόγησης (βάσει του Οδηγού για το O7)
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Αποτέλεσμα - Παραγωγή αρ. 5
Εκπαιδευτική Διδακτέα Ύλη
Σχεδιασμός για
ανάπτυξη του
μαθησιακού υλικού
του προγράμματος
και των πηγών

Οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε δύο
ομάδες σύμφωνα με τα θέματα που
υπήρχαν στον σχετικό κατάλογο.
Στην συνέχεια παρουσίασαν τα
αποτελέσματα της εργασίας τους και
πρότειναν αλλαγές στον κατάλογο των
θεμάτων.
Οι συνεργάτες συμφώνησαν ότι το
περιεχόμενο θα αποτελείται από τρεις
Πυλώνες: 1. Δημιούργησε την δική σου
Επιχείρηση, 2.Ξεκινώντας την
Επιχείρηση, 3. Στην Αγορά.

Αποτέλεσμα - Παραγωγή αρ. 6
Πηγές Εκπαίδευσης/
Μάθησης/Εκτίμησης
Οι Συνεργάτες θα μαζέψουν το υλικό
εκπαίδευσης και εκτίμησης με άδεια CC
ή θα αναπτύξουν οι ίδιοι περιεχόμενο
καθώς και άλλο υλικό σχετικό με τους
προτεινόμενους Πυλώνες και τα θέματα
όπως είναι κείμενα, φάκελοι, ακουστικό
υλικό, οπτικογραφημένο υλικό,
ερωτήσεις, προτεινόμενοι διαδικτυακοί
σύνδεσμοι κλπ. για να υποβοηθήσουν
την ανάπτυξη των μαθησιακών
δραστηριοτήτων για το εκπαιδευτικό
υλικό και τα μαθησιακά εργαλεία για την
εκπαίδευση.

The Massive Open
Online Course
(MOOC) Structure

Η σειρά μαθημάτων θα έχει διάρκεια έξι εβδομάδων.
Εβδομάδα 1: - Προσανατολισμός: γνωριμία με το MOOC
Εβδομάδα 2: Δημιούργησε την δική σου επιχείρηση
Week 3: Ξεκινώντας την επιχείρηση
Week 4: Στην Αγορά
Week 5: -Σύνθεσης
Week 6: - Εκτίμηση: Περίληψη Εκτίμησης
Η σειρά μαθημάτων θα φιλοξενηθεί στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Blackboard
https://coursesites.blackboard.com
Page |2
Please, visit our website www.ieneproject.eu

Επόμενη συνάντηση

Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου στις 24
και 25 Νοεμβρίου 2016

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of
the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.

Page |3
Please, visit our website www.ieneproject.eu

