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

Şu anda, tüm IMONED proje ortakları, masa başı araştırma, anketler ve mülakatlar yoluyla okullarda uzaktan eğitimle ilgili
tüm bilgileri kendi ülkelerinden toplayarak projenin ilk aşaması üzerinde çalışmaktadır. Tüm bu bilgiler toplandıktan sonra,
Avrupa düzeyindeki okullarda uzaktan eğitimin son durumu hakkında uluslararası bir raporun yanı sıra bir Uzaktan Öğretim
Müfredatının geliştirilmesiyle sonuçlanacaktır.

SON ETKİNLİKLER
Son bültenimizde daha önce bildirdiğimiz gibi, projemizin başlangıç toplantısı İspanya,
Polonya, Litvanya ve Türkiye'den tüm ortakların katılımıyla 17-18 Aralık 2020'de
gerçekleşti. Diğer hususların yanı sıra her 3 ayda bir çevrimiçi toplantı düzenlenmesi
kararlaştırıldı. Böylece, bu anlaşmanın ardından 12 Mart'ta tüm proje ortaklarının
katılımıyla ilk çevrimiçi toplantı gerçekleştirildi.
Fikri Çıktı 1 "Uzaktan öğrenme ve eğitim metodolojisi için yeni ve yenilikçi müfredat"da
öngörülen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için izlenecek prosedürle ilgili olarak
önemli konular tartışıldı ve üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu anlamda, ortaklığın izleyeceği
Genel Eğitim Metodolojisi ,modüller, materyaller, göstergeler vb. özel olarak sunuldu.
Bu toplantı aynı zamanda Fikri Çıktı 1'in mevcut durumunu ayrıntılandırma, önümüzdeki
günlerde geliştirilecek ve hedef gruplara gönderilecek anketler ve görüşmeler hakında
detaylandırma fırsatı sağladı.

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/uzaktan
öğrenimini sınıﬂandırmak için
teknolojik yetenekler ve
cihazlar ve ayırma/uzaktan
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

Anketler ve görüşmeler tamamlandıktan ve hedef grubumuzdan
tüm bilgiler toplandıktan sonra, Uzaktan Eğitim Müfredatı olan Fikri
Çıktı 1'in son aşamasına geçeceğiz.

07/06-08/06/2021
2. ULUSÖTESİ PROJE TOPLANTISI

Ardından, Eylül'den itibaren bir sonraki Fikri Çıktıya geçeceğiz:
Fikri Çıktı 2- Ayırma/Uzaktan öğrenimine yönelik teknolojik
yetenekler ve cihazlar ve uzaktan öğrenim için içerik oluşturmaya
yönelik araçlar.

İkinci Ulusötesi Proje Toplantısı
Türkiye'de
yapılacaktı,
ancak
Covid-19'dan kaynaklanan sorunlar
nedeniyle çevrimiçi olarak yapılacak
ve ilk 6 ay boyunca yapılan tüm
çalışmaların
yanı
sıra
yakın
gelecekte yapılacak başlıca görevler
belirlenecek.
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