Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο διάχυσης του προγράμματος Erasmus+ (Δράση ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα
Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης) με τίτλο «Επιμόρφωση στην ψηφιακή τάξη», το οποίο
υλοποιεί το 6ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω με επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα
θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην ημερίδα που θα λάβει χώρα στο σχολείο μας το Σάββατο
7/11/2015 (Παπανικολή 14α, Αιγάλεω, τηλ/φαξ: 2105981574, mail@6dim-aigal.att.sch.gr).
Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να δουν
πρακτικές χρήσεις του διαδραστικού πίνακα και παιγνιώδεις τρόπους χρήσης υπολογιστή ή
tablet στη σχολική τάξη. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλείστε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας
στη φόρμα http://goo.gl/forms/NKfBKrK0U2 . Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας, με
μέγιστο αριθμό τους 60 συμμετέχοντες. Στο τέλος της ημερίδας θα δοθούν βεβαιώσεις
συμμετοχής.
Πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας:
Θα είναι χρήσιμο να έχετε μαζί σας κάποια φορητή συσκευή (smartphone, tablet/ipad), ιδανικά
με σύνδεση στο διαδίκτυο και διαθέσιμα MB καθώς το σχολείο δεν διαθέτει ασύρματο δίκτυο.
Επίσης, θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή QR reader στη συσκευή σας:
για android https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.tapmedia.qrreader
για ios https://itunes.apple.com/be/app/qr-reader-for-ipad/id426170776?mt=8
για windows https://www.microsoft.com/el-gr/store/apps/qrreader/9wzdncrfjcc8
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η πρώτη συνεδρία της ημερίδας θα είναι στην αγγλική γλώσσα
και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση σε περίπτωση μη κατανόησης.
Διοργάνωση: Μαριάνθη Παυλίδου (Δ/ντρια), Ιφιγένεια Παπαδοπούλου (Υποδ/ντρια)
Πληροφορίες: Μαριάνθη Παυλίδου 6973636055, Μάγδα Ζερβού 6944676688,
Βασίλης Χαλαμπαλάκης 6938788519
και στο www.facebook.com/diadrastikitaxi

Πρόγραμμα Ημερίδας «Διαδραστικότητα στην τάξη»
Έργο Erasmus+ Δράση KA1 «Επιμόρφωση στην ψηφιακή τάξη»
Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015
6ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω
Παπανικολή 14Α, τηλ: 2105981574
8:30-8:45

Προσέλευση, εγγραφές

Α΄ κύκλος
8:45-9:00

Χαιρετισμοί
- Διευθύντρια του σχολείου, κα Μαριάνθη Παυλίδου

9:00-10:15

Increasing interactivity in the classroom (Αυξάνοντας τη
διαδραστικότητα στην τάξη)
Εισηγητής: Gert Lemmens, εκπαιδευτικός Ψηφιακής Τεχνολογίας στο Βέλγιο
και πιστοποιημένος επιμορφωτής σε ΤΠΕ, IWB, tablet στην εκπαίδευση
Αμφιθέατρο σχολείου

10:15-10:30

Διάλειμμα

Β΄ κύκλος
οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε τμήματα, παρακολουθούν κυκλικά και τα τρία εργαστήρια
10:30-11:30

Χρήση IWB στα μαθηματικά (Prowise Presenter)
Εισηγητής: Βασίλης Χαλαμπαλάκης, εκπ/κός στο 6ο Δ.Σχ. Αιγάλεω
Αίθουσα 1

11:30-12:30

Δημιουργία διαδραστικών κουίζ (Kahoot)

12:30-12:45

Εισηγήτριες: Μάγδα Ζερβού, Αθανασία Τσιτούρα, εκπ/κοί στο 6ο Δ.Σχ.
Αιγάλεω
Αίθουσα 2
Διάλειμμα

12:45-13:45

Κυνήγι θησαυρού με QR κώδικες

13:45-14:00

Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Ζαμπούλη, εκπ/κός Αγγλικών στο 6ο Δ.Σχ. Αιγάλεω
Αίθουσα 3
Λήξη ημερίδας – βεβαιώσεις παρακολούθησης

