Γνωρίστε τους
διεθνείς
κορυφαίους
ειδικούς της
νέας "Μάθησης"
και των
"Ψηφιακών
Αρχών"

Το Εθνικό και
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών προσκαλεί σε
ένα Masterclass

Masterclass 20 ημερών
με όσα απαιτεί το παρόν
και καθορίζουν το μέλλον.

τους κορυφαίους
επιστήμονες της
Εκπαίδευσης

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Mary Kalantzis
Bill Cope

Η “Νέα Μάθηση” σε ένα
πραγματικό
e-learning Masterclass!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

***
- Γνωριμία με τους ειδικούς της θεωρίας της “Νέας Μάθησης” και
των “Ψηφιακών
Αρχών”, Mary Kalantzis , Bill Cope και τους συνεργάτες τους.

Διάρκεια: 20 ημέρες/ 55 ώρες

– Πλαισίωση και αναπλαισίωση της γνώσης που κατακτήθηκε
τον προηγούμενο χρόνο, λόγω της πανδημίας COVID -19.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/10/2021

– 20 ημέρες και 55 ώρες, χρόνος σύντομος και
κατάλληλος για την κατάκτηση περιεχομένου ενός μεγάλης
διάρκειας προγράμματος με
τα υψηλότερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Έναρξη προγράμματος: 29/10/2021

– Σωρευμένη εμπειρία από τους
πλέον ειδικούς στη διαχείριση του ψηφιακού περιβάλλοντος.

ECVET: 2,2

Κόστος: 260€
με ειδικές εκπτώσεις 20% & 30%

ΣΚΟΠΟΣ
Διερεύνηση, με βάση την ήδη υπάρχουσα
εμπειρία, των «επτά αρχών» των οικολογιών
της ηλεκτρονικής μάθησης, οι οποίες ανοίγουν
πραγματικές δυνατότητες για αυτό που
αποκαλούμε «Νέα Μάθηση» –
μετασχηματιστική μάθηση του 21ου αιώνα.

Προετοιμασία, με τη θεωρία και πράξη του
Masterclass, για την επιτυχία στο
επαγγελματικό και προσωπικό περιβάλλον
καινοτομώντας και πρωτοπορώντας σε έναν
κόσμο που κυριαρχείται όλο και περισσότερο
από ψηφιακές ροές πληροφοριών και ψηφιακά
επικοινωνιακά εργαλεία.

– Διεθνής κοινότητα μάθησης.
– Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με
Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass και 2,2 ECVET από το
Ε.Κ.Π.Α. (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) .

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
– Ασύγχρονης εκπαίδευσης στο E-class και στην
πλατφόρμα Scholar (www.cgscholar.com )
– E-learning σύγχρονων συναντήσεων με τη
Mary Kalantzis, Bill Cope και Olnancy Tzirides.
- Στο Masterclass θα χρησιμοποιηθεί η Ελληνική
γλώσσα, αλλά είναι απαραίτητες οι και βασικές
γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας.

Mary Kalantzis

Bill Cope

Dr. Mary Kalantzis is a professor
in the Department of Education
Policy, Organization
and Leadership at the University of
Illinois at Urbana-Champaign, USA.

Dr Bill Cope is a Professor in the Department of
Education Policy, Organization & Leadership,
University of Illinois, Urbana-Champaign, USA and
an Adjunct Professor at Charles Darwin University,
Australia.

Olnancy Tzirides

Ευγενία Αρβανίτη

PhD student in the Learning Design and
Leadership Program at the University of
Illinois, Urbana-Champaign (UIUC), where
she works with Professors Mary Kalantzis
and Bill Cope.

H Δρ Ευγενία Αρβανίτη είναι
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο
ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών
στο γνωστικό αντικείμενο
Διαπολιτισμικότητα και Ετερότητα
στην Εκπαίδευση.

Επικοινωνήστε μαζί μας!
210 72 75 735
697 5913 005
info@learninn.gr

masterclass.learninn.gr

