
 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο 
τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 
 
 

Το Ευρωπαϊκό έργο LangOER (ενισχύοντας τη διδασκαλία και την εκμάθηση λιγότερο ομιλούμενων 

γλωσσών, μέσω της χρήσης Ανοικτού Εκπαιδευτικού Υλικού) σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε 

 

Δωρεάν σεμινάριο για το Ανοικτό Εκπαιδευτικό Υλικό και την 
παιδαγωγική του αξιοποίηση 

 

Προσφέρουμε σεμινάριο 25 ωρών σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας (κατά προτεραιότητα) και 

δευτεροβάθμας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν : 

 Να μάθουν για το ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενο για διάφορα αντικείμενα διδασκαλίας  

 Να κατανοήσουν τρόπους υλοποίησης και διαμοιρασμού δραστηριοτήτων και υλικού που θα αναπτύξουν  

 Να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν άδειες πνευματικών δικαιωμάτων Creative Commons  

 Να μάθουν πώς να τροποποιούν κα να συνδυάζουν ψηφιακό υλικό 

 Να ενημερωθούν και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία και πλατφόρμες που προσφέρονται σε Έλληνες 

εκπαιδευτικούς (Φωτόδενδρο, κόμβος Συμμετέχω, πλατφόρμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης) 

 

Το σεμινάριο προσφέρεται σε μεικτή μορφή, δια ζώσης κι εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας OpenLearning 

Εναρξη σεμιναρίου: 20 Μαίου 2015 

Δια ζώσης συνάντηση: 30 και 31 Μαϊου 2015, Θεσσαλονίκη 

Για να συμμετάσχετε παρακαλώ συμπληρώστε ως 4 Μαίου την αίτηση http://tiny.cc/langOERGreece   

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους συμμετέχουν στο δια ζώσης κι εξ αποστάσεως σεμινάριο. 

 

Eκπαιδευτές: 
 

  
  

Δρ.Κατερίνα Ζούρου 
Συντονίστρια σεμιναρίου 
Web2Learn, Θεσσαλονίκη 
Συντονίστρια έργου 
LangOER 

Δρ.Ιωάννης Λεύκος 
Συντονιστής σεμιναρίου 
Web2Learn, Θεσσαλονίκη 
Εκπαιδευτικός ΠΕ 

Δρ.Ελίνα Μεγάλου 
Προσκεκλημένη ομιλήτρια 
Αναπλ. Διευθύντρια 
Διεύθυνσης Στρατηγικής και 
Ψηφιακού Εκπαιδευτικού 
Υλικού ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

Δρ. Σοφία Παπαδημητρίου 
Προσκεκλημένη ομιλήτρια 
Εκπαιδευτική 
Ραδιοτηλεόραση, Υπουργείο 
Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 

  

Βραβείο καλύτερης εκπαιδευτικής αξιοποίησης με έπαθλο 1000€ σε τεχνικό εξοπλισμό θα δοθεί από το εργο 

LangOER. O νικητής θα προσκληθεί με έξοδα του έργου στη τελετή βράβευσης (Βρυξέλλες, Σεπτέμβριος 2016). 

 

Διοργανωτές του σεμιναρίου: Κατερίνα Ζούρου και Ιωάννης Λεύκος, Web2Learn, Θεσσαλονίκη 

 

   Twitter #LangOER   Slideshare LangOER    Mendeley LangOER: OER and languages 

   Diigo Best content in OER and languages      langoer@eun.org LangOER Teachers 

http://openlearning.com/
http://tiny.cc/langOERGreece
http://web2learn.eu/
https://twitter.com/hashtag/langoer
http://www.slideshare.net/LangOER
http://www.mendeley.com/groups/4109551/langoer-oer-and-languages/
https://groups.diigo.com/group/oer-and-languages
https://www.facebook.com/groups/langoer.teachers/

