Partners
ILI – Innovation in Learning
Institute (Coordinator),
University of Erlangen
Nuremberg (Germany)

EduTeach

Continuing Education to Preschool Teachers
and Education Directors through Online Trainings

EduTeach
Continuing Education
to Preschool Teachers
and Education Directors
through Online Trainings

www.ili.fau.de

City of Tampere,
Early childhood and basic
education (Finland)
www.tampere.fi

StePS srl – Strategies & Tools
to Enhance People‘s Skills
(Italy)

www.eduteach.odl.org
www.eduteach-portal.odl.org

www.stepseurope.it

Militos Consulting S.A.
(Greece)
www.militos.org

ITC – Innovation Training
Center, S.L. (Spain)

www.innovationtrainingcenter.es

CECEI – Confederación de
Centros de Educación Infantil
(Spain)
www.confederacioncecei.org

BME – Budapest University of
Technology and Economics
(Hungary)

Contact
Institut für Lern-Innovation
Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg
Dr.-Mack-Straße 77
90762 Fürth
Germany

www.edu-inno.bme.hu

www.eduteach.odl.org

KiGa – Akademie für Kindergarten, Kita und Hort Brode und
Hovermann OHG (Germany)

Link to the platform:
www.eduteach-portal.odl.org

www.kindergartenakademie.de

UNIMC – Università degli Studi
di Macerata (Italy)
www.unimc.it/it

IPAK – Inštitut za simbolno
analizo in razvoj informacijskih tehnologij velenje zavod
(Slovenia)
www.ipak-zavod.si

KA2 Strategic Partnerships - VG-SPS-BY-15-36-013864, This project
has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
© Serg Myshkovsky – Fotolia.com

The EduTeach Project
Το EduTeach είναι ένα διακρατικό έργο που
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και το πρόγραμμα Erasmus+.

EduTeach
An Online Modular Training Program for Educators
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O σκοπός του έργου είναι να αναπτύξει και να
δοκιμάσει εκπαιδευτικό υλικό που ανταποκρίνεται
στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των
επαγγελματιών στην προσχολική εκπαίδευση και
φροντίδα για τις ηλικίες 0-6 ετών.
Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι ευέλικτο και θα
συνδυάζει την αυτοδιδασκαλία με διαδραστικές
μεθόδους, αξιοποιώντας την τεχνολογία της online
εκπαίδευσης. Επιπλέον, το EduTeach θα προάγει
την έρευνα και την ανάπτυξη διδακτικών μοντέλων
και μεθόδων για περισσότερο αποτελεσματική
εξ αποστάσεως εκπαίδευση του διδακτικού
προσωπικού στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς
και των διαχειριστών των αντίστοιχων μονάδων
στο πεδίο της διοίκησης και του συντονισμού.
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Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι του EduTeach είναι οι εξής:
yy Ανάπτυξη διαδραστικών διδακτικών πολυμεσικών
ενοτήτων (modules)
yy Δημιουργία βάσης δεδομένων και πληροφορίας
σε 8 γλώσσες
yy Ανάπτυξη εκπαιδευτικής online πλατφόρμας
όπου θα φιλοξενείται το σύνολο του
εκπαιδευτικού προγράμματος
Aξιοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας που θα
διενεργηθεί για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών
αναγκών, θα πραγματοποιηθούν 9 διαδικτυακές
συνεδρίες στη βάση εκπαιδευτικών ενοτήτων
(modules) που εστιάζουν σε καλές πρακτικές,
σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, καθώς και
ανταλλαγή απόψεων και γνώσης ειδικών στο χώρο
της προσχολικής εκπαίδευσης.

Κάθε συνεδρία θα αποτελείται από τρία μέρη:
1. Αυτοδιδασκαλία: Οι εκπαιδευόμενοι θα
έχουν στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό
σε κείμενο και εικόνα σε online Σύστημα
Διαχείρισης Μάθησης (LMS, ILIAS 5.1).
2. Αφήγηση (Storytelling): Εκπαίδευση μέσα
από την ενσωμάτωση μελετών περίπτωσης
και εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
αξιοποιώντας την αφήγηση ως εργαλείο και
τεχνική μάθησης.
3. Webinars: Κάθε webinar θα συντονίζεται από
έναν εταίρο του EduTeach , ενώ θα φιλοξενεί
παρουσιάσεις ειδικών στο χώρο. Οι εκάστοτε
θεματικές θα αναλύονται και θα συζητούνται
συνεργατικά online.
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