TeacherAcademy
από το SchoolEducationGateway

Οι προσδοκίες των καθηγητών να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση
βασικών ζητημάτων των σύγχρονων κοινωνιών που σχετίζονται με τις τεχνολογικές,
κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές πληθαίνουν. Για να διευκολύνει την πρόσβαση των
εκπαιδευτικών στην κατάρτιση και την υποστήριξη που απαιτούν, το Teacher Academy
του School Education Gateway, του ιστότοπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
κοινότητα της σχολικής εκπαίδευσης, προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
για εκπαιδευτικούς, επιμορφωτές εκπαιδευτικών και μη διδακτικό προσωπικό που μετέχει
στη σχολική εκπαίδευση (από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια).

Το Teacher Academy προσφέρει έναν βασικό κατάλογο μαθημάτων με πληροφορίες σχετικά με μαθήματα
σε φυσικό χώρο κατά τις ώρες εργασίας και μέσω διαδικτύου. Τα διαδικτυακά μαθήματα είναι εντελώς
δωρεάν και αναπτύσσονται από School Education Gateway. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να βρουν
επιλεγμένα διδακτικά υλικά που δημιούργησαν εκπαιδευτικοί του eTwinning, άλλα χρηματοδοτούμενα από
την ΕΕ έργα και θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Κατάλογος μαθημάτων

Διαδικτυακά μαθήματα

Μαθήματα σε φυσικό χώρο

Διδακτικά υλικά

Δωρεάν διαδικτυακή
επαγγελματική ανάπτυξη

Επιμορφωτικοί κύκλοι
μαθημάτων για εκπαιδευτικούς
στο εξωτερικό (δυνατή η
χρηματοδότηση από το Erasmus+)

Πόροι που αναπτύχθηκαν από
εκπαιδευτικούς του eTwinning,
οργανισμούς της ΕΕ και άλλα
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα

www.schooleducationgateway.eu/teacheracademy

EUErasmusPlusProgramme
#EdGateway / #EUteacheracademy / @EUErasmusPlus
schoolgateway

To School Education Gateway είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και χρηματοδοτείται από το Εrasmus+, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό. Σε
καμία περίπτωση οι θεσμοί και οι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
οποιοσδήποτε ενεργεί για λογαριασμό τους δεν μπορούν να θεωρηθούν
υπεύθυνοι για τυχόν χρήση των πληροφοριών που εμπειριέχονται στην
πλατφόρμα.
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Διαδικτυακά Μαθήματα
Δωρεάν ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα, ειδικά σχεδιασμένα για το Teacher Academy, διατίθενται
σε εκπαιδευτικούς και άλλες ομάδες ενδιαφερομένων στον τομέα της εκπαίδευσης. Τα διαδικτυακά
μαθήματα εμπλέκουν τους συμμετέχοντες σε καινοτόμες κοινότητες μάθησης που προσφέρουν στους
εκπαιδευτικούς την ευελιξία, την υποστήριξη και την απαιτούμενη πιστοποίηση στο φορτωμένο
πρόγραμμα εργασίας τους.
Τα Διαδικτυακά Μαθήματα προσφέρουν

• Βιντεοσκοπημένο υλικό από Ευρωπαϊκές σχολικές
•
•
•
•
•
•
•
•

αίθουσες, εκπαιδευτικούς, μαθητές και άλλους
ειδικούς
Σχέδια μαθήματος και ημερολόγια μάθησης
Δραστηριότητες πληθοπορισμού (crowdsourcing)
Ανταλλαγές απόψεων και συζητήσεις με
συναδέλφους
Κριτική αξιολόγηση από συναδέλφους
Διαδικτυακά σεμινάρια (webinars)
Εισαγωγή σε διδακτικά βοηθήματα, πόρους και
εργαλεία
Ψηφιακές κονκάρδες και πιστοποιητικά
Και πολλές άλλες συναρπαστικές δραστηριότητες
και γνωρίσματα

Τα μαθήματα είναι εντελώς δωρεάν και
προσφέρονται στα Αγγλικά, ενώ το βασικό τους
περιεχόμενο είναι επίσης μεταφρασμένο σε μία
ακόμα γλώσσα.
Προσεχή μαθήματα:

• Μάθηση με βάση Project: Ιούνιος 2016
• Η διαφορετικότητα στις σχολικές αίθουσες:
•
•
•

Σεπτέμβριος 2016
Ικανότητες για τα Σχολεία του 21ου αιώνα:
Σεπτέμβριος 2016
Maths 2.0: Οκτώβριος 2016
Νεοαφιχθέντες Πρόσφυγες στα Σχολεία: 		
Νοέμβριος 2016

Μαθήματα σε φυσικό χώρο

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για χιλιάδες onsite μαθήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη στο Teacher
Academy.
• Εκπαιδευτικοί και διοίκηση του σχολείου: Βρείτε μαθήματα για την υποστήριξη της επαγγελματικής
ανάπτυξης του προσωπικού.
• Πάροχοι κατάρτισης: Ενημερώστε τους εκπαιδευτικούς για τα μαθήματα που προσφέρετε. Όλοι οι φορείς παροχής
κατάρτισης στις χώρες του προγράμματος Erasmus + είναι ευπρόσδεκτοι να υποβάλουν τα μαθήματά τους
Το κόστος της συμμετοχής στα μαθήματα μπορεί να καλυφθεί με χρηματοδότηση από το Erasmus + στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης των σχολείων (βλ. Βασική δράση 1: Σχέδιο κινητικότητας για το προσωπικό
της σχολικής εκπαίδευσης). Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων, τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία στο http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Διδακτικά Υλικά
Χρησιμοποιήστε αυτά τα επιλεγμένα διδακτικά υλικά για να δώσετε χρώμα στα
μαθήματά σας! Πρόκειται για διδακτικούς πόρους που δημιούργησαν εκπαιδευτικοί
του eTwinning, θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα.

