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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

"CARI ERE IN Învăţământ prin FORMAREA RESURSELOR UMANE – CIFRU”
Τις προηγούμενες ημέρες ( 8-13 Σεπτεμβρίου 2010). την Πάτρα επισκέφθηκαν 16 από
τους 80 Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Βουκουρέστι και την
ευρύτερη περιοχή [Bucharest and Ilfov region] , οι οποίοι συμμετείχαν στην πιλοτική
επιμόρφωση, εφαρμογή κι αξιολόγηση του CIFRU , ενός προγράμματος ανάπτυξης
διδακτικού υλικού ( σενάρια διδασκαλίας ) στο Διαδίκτυο από τους ίδιους τους
επιμορφωνόμενους . Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί αφού ολοκλήρωσαν

την

επιμόρφωσή τους στη χρήση Η/Υ διάρκειας 240 ωρών κατανεμημένης σε δυο Ενότητες
[

ως

εκμάθηση στη χρήση και αξιοποίηση λογισμικών υποστηρικτικών της

διαδραστικής διδακτικής - αλλά και ως δυνατότητα σχεδιασμού διδακτικών σεναρίων
στο μάθημα αναφοράς τους ] , ‘ανέβασαν’ το υλικό που οργάνωσαν στο Διαδίκτυο

σε

σχετική πλατφόρμα προσβάσιμη από εγγεγραμμένους χρήστες προερχόμενους από την
εκπαιδευτική κοινότητα ( εκπαιδευτικοί – μαθητές ) με στόχο :
1. την παροχή έτοιμων σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς των κατευθύνσεων τους ώστε
να αξιοποιήσουν ένα πλήρες διαμορφωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας ενισχυμένο με
αυθεντικές πηγές , παραπομπές και ασκήσεις αξιολόγησης
2. την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στη βάση του αναλυτικού προγράμματος με
διαθεματική προσέγγιση και διαδραστική λειτουργία
3. την δυνατότητα οι μαθητές [τους] να έχουν στη διάθεσή τους ένα διαδικτυακό
εργαλείο παρακολούθησης και συμμετοχής που να τους επιτρέπει εκτός από το
φυσικό χώρο της τάξης να είναι ενεργοί και στο

διαδικτυακό περιβάλλον ,

γεγονός που ενισχύει και διευκολύνει την περίπτωση μη δυνατής προσέλευσης
τους στη τάξη.
Το πλήρες υλικό , το οποίο αποτελεί προϊόν μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης , στο
πλαίσιο χρηματοδότησης από το ΕΚΤ [Investeşte în oameni! Fondul Social European] με
τίτλο CIFRU, : "CARI ERE IN Învăţământ prin FORMAREA RESURSELOR UMANE
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– CIFRU” αποσκοπούσε στην επικαιροποίηση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων αρχικά
40 εκπαιδευτικών στο Βουκουρέστι υπό την επιστημονική καθοδήγηση της καθηγήτριας
του πολυτεχνείου του Βουκουρεστίου

Prof. ( Dr) DORINA POPOVICI και ομάδας

μεταπτυχιακών φοιτητών . Στην Πάτρα και στα πλαίσια της πρόσκλησής τους από τον
εξωτερικό συνεργάτη του προγράμματος ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ ,έγινε συνοπτική και ενδεικτική
παρουσίαση των διαδικτυακών σελίδων που δημιούργησαν οι καθηγητές [Pop Michaela
Antonela, Mihai Marcela, Huides Felicia Daniela Ţilică ]στα μαθήματα τόσο της
Σύγχρονης Ευρωπαϊκής και Εθνικής Ιστορίας , εμπλουτισμένων με κινούμενη εικόνα (
ντοκυμανταιρ , ταινίες ) αλλά και με διαδραστικού τύπου παραθέματα ( πληροφορίες στη
βούληση του μαθητή να τις αξιοποιήσει ),καθώς και σε κεφάλαια

των Φυσικών

Επιστημών και τη διασύνδεσή τους ως διεπιστημονικού πεδίου αναφοράς.
Πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα του προγράμματος ( στη Ρουμανική γλώσσα ) . Μπορείτε να απευθυνθείτε για
περαιτέρω στην Επιστημονική Υπεύθυνη,Dr. Dorina Popovici karina_popovici@ahoo.com, Sorin Ionitescu (
sorin.ionitescu@gmail.com ) ή στο ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ info@kekdafni.gr
Εταίροι του προγράμματος
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