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Πρόσκληση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
να συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή της Δράσης KA220-VET - Cooperation partnerships in
vocational education and training του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος Erasmus+ "Agile2Learn"
Σκοπός του έργου είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέσα από την πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος σπουδών που έχει δημιουργηθεί για
τις ανάγκες του έργου. Αυτό θα επιτευχθεί με την εκπαίδευσή τους σε ένα σύνολο δεξιοτήτων και την απόκτηση
γνώσεων απαραίτητων για την σταδιοδρομία των μαθητών/-τριών του 21ου αιώνα εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία
Agile2Learn.
Κύριοι στόχοι του έργου είναι:

ΣΤΟΧΟΙ

να καθορίσει καινοτόμα μονοπάτια στη διαδικασία της μάθησης

να προσφέρει την ευκαιρία ανάπτυξης δεξιοτήτων του 21ου αιώνα για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον (και
εξάσκησης αυτών στην πράξη)
να ενδυναμώσει τους εκπαιδευόμενους & τις εκπαιδευόμενες να εργάζονται σε ομάδες ευέλικτα, είτε με τη δια
ζώσης μορφή (f2f) είτε σχηματίζοντας διαδικτυακές (virtual) ομάδες.
να προσφέρει ευκαιρίες σε εκπαιδευόμενους/-ες για επίλυση περισσότερο σύνθετων και σύγχρονων προβλημάτων
να επιτραπεί σε εκπαιδευόμενους/-ες και εκπαιδευτικούς να υλοποιούν εκπαιδευτικά έργα με τρόπους που
διασφαλίζουν ταχύτητα και αποτελεσματικότητα
να επιτρέπει ομαδική εργασία στους/στις εκπαιδευτικούς έναντι των μεμονωμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών που
παρέχουν οι παραδοσιακές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις

OUR TEAM

να διευκολύνει & να αναπτύξει τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ομαδικής συνεργασίας
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ΔΟΜΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Online αναλυτική παρουσίαση του

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, 18:00

εκπαιδευτικού προγράμματος
Έναρξη: Δευτέρα 28/11/2022
Φάση 1 - Πιλοτική παράδοση

(κάντε click να συνδεθείτε/ MsTeams)

Α1: Δια ζώσης ή σύγχρονα (online)

μαθημάτων κατάρτισης

εργαστήρια

(f2f)

/συμβουλευτικές

διάρκειας 8 εβδομάδων

συναντήσεις (12 ώρες)

(40 περίπου ωρών)
Α2: Διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό εργαλεία αλληλεπίδρασης & αυτoμελέτης.
Φάση 2 - Μάθηση βάσει έργου
και Ευέλικτη (Agile) μάθηση,

Β1: Πρακτική άσκηση

διάρκειας 16 εβδομάδων,
περίπου 5 ώρες εργασίας
πρακτικής άσκησης/εβδομάδα
(συνολικά 85 ώρες)

Β2: Αξιολόγηση

Η συμμετοχή είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται αμοιβή. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί
πιστοποιητικό συμμετοχής στο Ερευνητικό Πρόγραμμα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.
agile2learn.uth@gmail.com

OUR TEAM

Υποβάλλετε την αίτησή σας εδώ
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