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IMONED
Çevrimi/Online ve Uzaktan Eğitimde
Öğretmenlerin Bilgi, Beceri ve
Yetkinliklerinin Geliştirilmesi

IMONED

Sürekli değişen sosyal gerçeklik, şüphesiz, öğretme ve yetiştirme alanındaki bilgi ve becerilerini sürekli doğrulaması gereken
öğretmenlerin ve eğitimcilerin profesyonel çalışmalarını etkiler. COVID-19 salgını, insanların sosyal ve profesyonel olarak işlev
görme biçiminde bir değişikliği zorlayan bir faktör haline geldi. Yeni gerçekliğe uyum sağlamak ve geleneksel bilgi aktarma
yöntemlerini ve biçimlerini yeni teknolojileri kullanarak uzaktan eğitimle değiştirmek zorunda kalan öğretmenler kendilerini özel
bir durumda buldular. Proje ekibimiz uzaktan eğitim alanındaki öğretmenlerin kaynaklarını ve sorunlarını belirlemek için uygun
teşhis araçları tasarladı ve bunlara dayanarak İspanya, Polonya, Litvanya ve Türkiye'den öğretmenlerin ihtiyaçlarını derinlemesine
tespit etti. Araştırma sırasında elde edilen sonuçlar, uzaktan eğitimde yeni teknolojilerin kullanımında bilginin genişletilmesine ve
becerilerin geliştirilmesine yardımcı olacak uygun uygulamaların geliştirilmesine temel olacaktır.

SON ETKİNLİKLER

7-8 2021'de ikinci bir çevrimiçi Ulusötesi Toplantı gerçekleştirildi. Toplantı, bir sonraki
dönem için bir çalışma planının geliştirilmesinin sunumuna ayrıldı. Toplantılar sırasında,
bulguların analizi için gerekli araçlar ve yürütülen araştırmaya ilişkin raporun(Fikri Çıktı1)
hazırlanmasına ilişkin kurallar üzerinde anlaşmaya varıldı.

Proje hakkında kısaca:
IMONED girişimi, 2 temel
sonuç yaratarak hedeflerine
ulaşacak.
(Bilimsel sonuçlar):
Fikri Çıktı 1: Uzaktan eğitim
ve eğitim metodolojisinin
yeni ve yenilikçi müfredatı
Fikri Çıktı 2:
Ayrıştırma/uzaktan
öğrenimini sınıflandırmak
için teknolojik yetenekler ve
cihazlar ve ayırma/uzaktan
öğrenime içerik oluşturmak
için araçlar

Sıradaki Ne?

Gelecek
Etkinlikler

IMONED projesinin varsayımlarına göre, ihtiyaç tespiti
sonuçlarının analizini tamamladıktan sonra, yenilikçi bir
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uzaktan eğitim MÜFREDATI kullanımıyla öğretmenlere eğitim

ÇEVRİMİÇİ PROJE TOPLANTISI

vermek için metodolojik ve somut temel üzerinde çalışmaya
başlayacağız.

Bir sonraki proje toplantısı, 1. Fikri
Çıktı’nın geliştirilmesi ve uygulanmasına
ilişkin çalışmaların özetlenmesine ve
projenin ileri aşamalarının planlanmasına
ayrılacaktır.
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BİZİ TAKİP EDİN :
https://www.imoned.eu/
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=101553141827570&id=101549855161232

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimi 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 tarafından ortaklaşa
finanse edilmektedir.
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