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Çevrimiçi/Online ve Uzaktan Eği mde Öğretmenlerin
Bilgi, Beceri ve Yetkinliklerinin Geliş rilmesi

IMONED projesi öğretmenlerin acil ih yaçlarına hitap etmektedir. Bununla birlikte, farklı hedef gruplar için birçok farklı
e-öğrenme kursları vardır. Ücretsiz olanlar, çok düşük kaliteli ve diğerleri de ücretlidir, bu nedenle öğretmenler için iyi bir ürün
değildir. Projemiz, etkin uzaktan eği min hazırlanması, geliş rilmesi ve uygulanmasında kapsamlı bilgi sağlayacak r. Dahası,
proje bu tür öğrenmeye yönelik metodolojik ve pedagojik yaklaşım hakkında bilgi sağlayacak ve bu amaç için gereken ilgili sosyal
beceriler konusunda eği m sağlayacak r.
Her kuruluş birkaç e-öğrenme projesi ve kendi kendine eği m geliş rip uyguladığı için IMONED projesi, ortaklar tara ndan
uygulanan diğer projeleri tamamlar niteliktedir. Avrupa ve Dünyadaki mevcut durumda, uzaktan eği mde çalışan branş
öğretmenlerinin derin bir bilgi eksikliği vardır. Bu nedenle, diğer projelerde bilgi özümsemesini ar racağı için projemiz diğer
projeleri önemli ölçüde tamamlayacak r.

SON ETKİNLİKLER
I M O N E D projesi başladı!17-18Aralık 2020'de ilk toplan gerçekleş . Toplan online olarak
İspanya, Polonya, Litvanya ve Türkiye'den tüm proje ortaklarının temsilcilerinin ka lımı ile
gerçekleş . Başlangıç toplan sı, projenin amaç ve hedeﬂerinin sunumunun yanı sıra tüm proje
için çalışma planının geliş rilmesine ayrıldı. Proje uygulamasının ilk 6 ayı için en önemli konular
belirlendi.
Başvuruya göre, ortak kurumlar 6 ay boyunca ilk ﬁkri çık üzerinde çalışacak ve Haziran
2021'de Türkiye'de yapılacak olan bir sonraki toplan da ikinci ﬁkri çık yı tar şacaklar.

Proje hakkında kısaca:
IMONED girişimi, 2 temel
sonuç yaratarak hedeﬂerine
ulaşacak r(Bilimsel sonuçlar):
Fikri Çık 1: Uzaktan eği m ve
eği m metodolojisinin yeni ve
yenilikçi müfreda
Fikri Çık 2: Ayrış rma
öğrenimini sınıﬂandırmak için
teknolojik yetenekler ve
cihazlar ve ayırma öğrenime
içerik oluşturmak için araçlar
Ortaklık girişimi hemen
potansiyel yükseltmeleri
tanımak için bir pilot toplan
düzenleyecek, pkı son
yaygınlaş rma atölye çalışması
gibi, bu da bilgiyi yaymayı
sağlayacak, buna ek olarak
eği mcilere üre len çık larımızı
ikna edici bir kullanım için nasıl
kullanacaklarını gösterecek r.

Sıradaki Ne ?

Gelecek
Etkinlikler

Fikri çık 1'in detaylandırılmasından sonra, proje ürünlerinin ikinci
bölümü olan eği m içeriği üzerinde çalışmaya başlayacağız.
Bu çalışma IMONED hedef grubu için yüksek kaliteli eği m içeriğinin
geliş rilmesine odaklanacak r. Bu çalışma diğer 6 ay
gerçekleş rilecek ve içeriğin geliş rilmesini ve projemizin
yararlanıcıları tara ndan yapılan karmaşık testleri içerecek r.

07/06-08/06/2021
2. KONSORSİYUM TOPLANTISI
Ortaklar bir dahaki sefere
Türkiye'de buluşmayı ve bir sonraki
ﬁkri çık gelişimini değerlendirmeye
karar verdiler.Bu toplan sırasında
ortaklar, proje sürecinin ilk
dönemine ilişkin görüşlerini de
paylaşacaklar.

PROJE ORTAKLAR
Florida
Centre De Formacion Sociedad Coopera va

Uniwersytet Papieski Jana PawlaIIw Krakowie

Stowarzyszenie SEDA

Fundacion Universitat JaumeI-Empresa

Daday İlçe Milli Eği m Müdürlüğü
Pazangosprojektai

Şehit Barış Özturk Ortaokulu
Vsi Zmogiskuju Istekliu Pletros Centras

BİZİ ZİYARET EDİN:
h ps://www.imoned.eu/
h ps://www.facebook.com/permalink.php?
story_ id=101553141827570&id=101549855161232
Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üre mi için verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan
bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz. Bu proje, Erasmus + Programı aracılığıyla Avrupa Komisyonu tara ndan ortaklaşa
ﬁnanse edilmektedir.
Proje referans numarası ; 2020-1-ES01-KA201-082730).

