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Σξ Κέμτοξ Δια Βίξυ Μάθησης ΙΙ ΒΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ & ΙΑ ΔΔ, πιστξπξιημέμξ από τξμ Δθμικό
Οογαμισμό Πιστξπξίησης Ποξσόμτωμ και Δπαγγελματικξύ Ποξσαματξλισμξύ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π) με
Κωδικό Πιστξπξίησης 2000083, διξογαμώμει επιμξοφωτικό ποόγοαμμα με τίτλξ «Καιμξτόμες
Δοάσεις στημ Δκπαίδευση» με τα παοακάτω χαοακτηοιστικά:
Δπιστημξμική Τπεύθυμη:
Σεοζητάμξυ Φαοίκλεια, Τπεύθυμη Πξλιτιστικώμ Θεμάτωμ Διεύθυμσης ΠΔ Αμ. Θεσσαλξμίκης
(2004-2014), Μεταπτυχιακές πξυδές στις Δπιστήμες της Αγωγής.
Διάοκεια:
40 ώοες αμά θεματική εμότητα,
400 ώοες συμξλικά
Κατηγξοίες συμμετεχόμτωμ πξυ γίμξμται δεκτξί στξ ποόγοαμμα:


Δκπαιδευτικξί Ποωτξβάθμιας Δκπαίδευσης



Υξιτητές και Απόφξιτξι Παμεπιστημιακώμ Σμημάτωμ Δημξτικής Δκπαίδευσης

Διδάσκξμτες:
Διδικξί από τξ χώοξ τωμ τεχμώμ, της μξυσειξλξγίας και της εκπαίδευσης με μακοόχοξμη
εμπειοία και συγγοαφικό έογξ στξμ τξμέα της εισαγωγής καιμξτξμικώμ ποακτικώμ στη διδακτική
ποάνη.
κξπός τξυ ποξγοάμματξς:
Η αμάπτυνη γμώσεωμ και η καλλιέογεια ικαμξτήτωμ τωμ εκπαιδευτικώμ και τωμ υπξψήφιωμ
εκπαιδευτικώμ της Ποωτξβάθμιας Δκπαίδευσης για τη χοήση καιμξτξμικώμ ποακτικώμ στημ
τάνη, με στόχξ τξμ εμπλξυτισμό και εκσυγχοξμισμό της διδακτικής μεθξδξλξγίας και τημ
αμάπτυνη τωμ ξοιζόμτιωμ ικαμξτήτωμ τωμ μαθητώμ (επικξιμωμία, συμεογασία, δημιξυογικότητα,
κοιτική σκέψη, αμάληψη ποωτξβξυλιώμ, ενξικείωση με τις τέχμες, ικαμότητα τξυ «μαθαίμω μα
μαθαίμω»).
υγγοαφικό έογξ:
Η καλύτεοη από τις 10 εογασίες τωμ συμμετεχόμτωμ στξ συμξλικό ποόγοαμμα, θα εκδξθξύμ σε
ψηφιακό βιβλίξ με ISBN, παοέχξμτας στξυς συγγοάφξμτες δυματότητα μξοιξδότησης για
συγγοαφικό έογξ.

Πεοιεχόμεμξ τξυ ποξγοάμματξς:
ΔΒΔΟΜΑΔΑ Θεματική Δμότητα:
1η

Νέες Σεχμξλξγίες: Η χοήση τωμ ΣΠΔ για τημ αμάδεινη και τημ ποξβξλή
τξυ μαθητικξύ έογξυ.

2η

Δικαστικά: Σα έογα τέχμης ως εογαλείξ διδασκαλίας και ως αφξομή
καιμξτόμωμ δοάσεωμ στημ τάνη.

3η

Σξπική Ιστξοία και Υωτξγοαφία: Ποξσέγγιση πξικίλωμ πτυχώμ της
τξπικής ιστξοίας μέσα από τη φωτξγοαφία δοόμξυ και τξπίξυ Απξκωδικξπξίηση
φωτξγοαφιώμ,
τεχμικές
φωτξγοάφισης,
δοαστηοιότητες επέκτασης στημ τάνη.
Μξυσειακή αγωγή: χεδιασμός εκπαιδευτικώμ ποξγοαμμάτωμ για
μξυσειακξύς χώοξυς και δημιξυογία ποωτότυπωμ μξυσείωμ στημ τάνη.
Υιλαμαγμωσία: Δημιξυογική επενεογασία λξγξτεχμικώμ βιβλίωμ
(διεοεύμηση αμαγκώμ της τάνης, παιχμίδια με τξ βιβλίξ, δημιξυογία
κιμήτοωμ για αμάγμωση, τοόπξι αμάγμωσης, δοαστηοιότητες μετά τημ
αμάγμωση,
δημιξυογία
βιβλιξθήκης,
ποωτότυπες
τεχμικές
δοαματξπξίησης).
Δημιξυογική γοαφή: Δημιξυογία κιμήτοωμ για παοαγωγή λόγξυ και
τεχμικές συγγοαφής.

4η
5η

6η
7η

Κιμηματξγοάφξς: Αμαλύξμτας, παίζξμτας και δημιξυογώμτας με ταιμίες
μικοξύ μήκξυς και με απξσπάσματα κλασικώμ κιμηματξγοαφικώμ
ταιμιώμ.

8η

Διαφήμιση: Κοιτική και δημιξυογική ποξσέγγιση της διαφήμισης στα
πλαίσια υλξπξίησης εμός project.

9η

Κόμικς: Δπενεογασία της σχέσης λόγξυ και εικόμας με δημιξυογικές
ποξεκτάσεις.

10η

Ανιξλόγηση ποξγοαμμάτωμ: Σοόπξι διαμξοφωτικής και τελικής
ανιξλόγησης τωμ διδασκαλιώμ και ποξγοαμμάτωμ, πξυ υλξπξιξύμται
στημ τάνη, με χοήση έγκυοωμ επιστημξμικώμ μξμτέλωμ.

Βεβαίωση Δπιμόοφωσης:
τξυς συμμετέχξμτες παοέχεται Βεβαίωση Δπιμόοφωσης:
Α. 40 ωοώμ για τημ επιτυχή παοακξλξύθηση τωμ μεμξμωμέμωμ εμξτήτωμ,
Β. 400 ωοώμ για τημ παοακξλξύθηση τξυ συμξλικξύ ποξγοάμματξς.
Σοόπξι διεναγωγής:
Α. Δν΄ απξστάσεως εκπαίδευση με υλικό πξυ θα διατίθεται σταδιακά σε κάθε εμότητα και
εκπόμηση δοαστηοιξτήτωμ - εογασιώμ (40 ώοες/θεματική),
Β. Blended: 1 Σοίτη/Πέμπτη 6 ώοες δια ζώσης (17:30-22:00, εισήγηση & εογαστήοιξ) και 34
ώοες εν΄ απξστάσεως.

Ημεοξμημία έμαονης μαθημάτωμ: 2 Δεκεμβοίξυ 2014
Ημεοξμημία λήνης: 21 Μαΐξυ 2015
Ημεοξμημίες ποξγοάμματξς: Διάοκεια θεματικής εμότητας: 1 μήμας
Η ημεοξμημία έμαονης κάθε θεματικής εμότητας ξοίζεται ως ημεοξμημία διεναγωγής της δια
ζώσης επιμξοφωτικής - συμάμτησης της blended επιμόοφωσης.
1η εμότητα: 2/12/2014
2η εμότητα: 4/12/2014
3η εμότητα: 13/1/2015
4η εμότητα: 15/1/2015
5η εμότητα: 10/2/2015
6η εμότητα: 12/2/2015
7η εμότητα: 10/3/2015
8η εμότητα: 12/3/2015
9η εμότητα: 21/4/2015
10η εμότητα: 23/4/2015
Κόστξς συμμετξχής:
Σξ κόστξς συμμετξχής αμέοχεται στα:
Α. 60 ευοώ/θεματική εμότητα με τημ μέθξδξ της εν’ απξστάσεως,
Β. 500 ευοώ συμξλικά για τημ εν απξστάσεως για όλες τις θεματικές εμότητες,
Γ. 80 ευοώ/θεματική εμότητα με τημ μέθξδξ της blended εκπαίδευσης,
Δ. 650 ευοώ συμξλικά για τημ τξ σύμξλξ της μεθόδξυ blended εκπαίδευσης.
ΗΜΔΙΩΗ: Δεμ ποξβλέπεται πξλιτική επιστοξφής χοημάτωμ.
Σοόπξι πληοωμής :

1ξς τοόπξς

Ποιμ τημ έμαονη τξυ ποξγοάμματξς στα γοαφεία της ΒΑΝΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΗ & ΙΑ ΔΔ
Σοαπεζική κατάθεση σε έμαμ από τξυς παοακάτω λξγαοιασμξύς:

2ξς τοόπξς

Σοάπεζα: Πειοαιώς
Αο. Λξγαοιασμξύ: 5220-070165-056
IBAN: GR91 0172 2200 0052 2007 0165 056
BIC: PIRBGRAA
ΔΙΚΑΙΟΤΦΟ: ΒΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΙΑ ΔΔ

Σοάπεζα: EUROBANK
Αο. Λξγαοιασμξύ: 0026.0014.21.0200707011
IBAN: GR37 0260 0140 0002 1020 0707 011
BIC: ERBKGRAA
ΔΙΚΑΙΟΤΦΟ: ΒΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΙΑ ΔΔ
Σοάπεζα: ΔΘΝΙΚΗ
Αο. Λξγαοιασμξύ: 219/440524-28
IBAN: GR03 0110 2190 0000 2194 4052 428
BIC: ETHNGRAA
ΔΙΚΑΙΟΤΦΟ: ΒΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΙΑ ΔΔ
Σοάπεζα: ALPHA BANK
Αο. Λξγαοιασμξύ: 712002330000532
IBAN: GR31 0140 7120 7120 0233 0000 532
BIC: CRBAGRAA
ΔΙΚΑΙΟΤΦΟ: ΒΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΙΑ ΔΔ
ΗΜΔΙΩΗ: στημ απόδεινη κατάθεσης σε Σοάπεζα θα ποέπει μα αμαφέοεται ξπωσδήπξτε τξ
ξμξματεπώμυμξ τξυ συμμετέχξμτξς και ξ ΚΩΔΙΚΟ: KE1
Διαδικασία συμμετξχής:
Ποξβλέπεται η ενόφληση τξυ πξσξύ τξυ συγκεμτωτικξύ ποξγοάμματξς με τη διαδιακασία
δόσεωμ. Πιξ αμαλυτικά:


Ποξκαταβξλή 200 €



Δύξ ισόπξσες δόσεις. Μία μετά τξ τέλξς τωμ 5 εμξτήτωμ και ενόφληση στξ τέλξς τξυ
ποξγοάμματξς.

Διαδικασία συμμετξχής:


Αίτηση συμμετξχής ηλεκτοξμικά στξμ σύμδεσμξ: www.v-learning.gr/teachers



Ιδιόχειοη έμτυπη αίτηση στα γοαφεία της ΒΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ & ΙΑ ΔΔ.



Απλή φωτξτυπία Αστυμξμικής Σαυτότητας.



Υωτξτυπία Πτυχίξυ Παμεπιστημιακώμ Σμημάτωμ Δημξτικής Δκπαίδευσης.



Βεβαίωση σπξυδώμ φξιτητή Παμεπιστημιακώμ Σμημάτωμ Δημξτικής Δκπαίδευσης.

Η κάθε εμότητα θα νεκιμήσει αμ και εφόσξμ συμπληοωθεί ξ απαιτξύμεμξς αοιθμός συμμετεχόμτωμ.

Πεοίξδξς αιτήσεωμ:
Από Δευτέοα 03/11/2014 έως τημ Δευτέοα 24/11/2014.

Πληοξφξοίες:
ΒΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ & ΙΑ ΔΔ
Καλαβούτωμ 28, 55133, Καλαμαοιά, Θεσσαλξμίκη
Σ. 2310433434 F.2310433435
E. info@v-learning.gr
τξιχεία Δπικξιμωμίας Τπευθύμωμ:
Ώοες Γοαφείξυ: 10.00-18.00
Ημέοες: Δευτέοα – Παοασκευή
Σζιάλλα Δλισάβετ
Γοαμματειακή Τπξστήοινη
Δ. etzialla@v-learning.gr

