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Διευθυντές/τριες
Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων, Εσπερινών Γυμνασίων, Τεχνικών Σχολών
ΘΕΜΑ: Εργαστήρι για εκπαιδευτικούς Αγγλικών «Μultimedia Language Learning
with Digital Technologies” 21-22 Ιουνίου 2019
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ο Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Αγγλικής (CyTEA) και
ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καθηγητών Αγγλικών (ΠΑΣΥΚΑ-ΟΕΛΜΕΚ) διοργανώνουν
2ημερο εργαστήρι με θέμα, “Multimedia Language Learning with Digital
Technologies”. Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Frederick στη
Λευκωσία στις 21-22 Ιουνίου, 2019 (Παρασκευή και Σάββατο), 9:00-13:30.
Το εργαστήρι στοχεύει στις ανάγκες των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας
αναφορικά με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία. Θα καλύψει
διάφορα θέματα που αφορούν στην παιδαγωγική αξιοποίηση της Ψηφιακής
Τεχνολογίας και χρήση εργαλείων Ψηφιακής Τεχνολογίας στη διδασκαλία και
μαθησιακή διαδικασία. Αναμένεται από τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν
ένα χαρτοφυλάκιο ιδεών, καλών πρακτικών και εργασιών σχετικά με την
ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και να τις μοιραστούν με
τους/τις συναδέλφους τους.
O εισηγητής του εργαστηρίου είναι ο Joe Dale από το Ηνωμένο Βασίλειο,
ανεξάρτητος σύμβουλος και εκπαιδευτής στη χρήση τεχνολογίας και εκμάθησης
γλωσσών, ο οποίος συνεργάζεται με διάφορες οργανώσεις όπως Network for
Languages, ALL, The British Council, the BBC, Skype, Microsoft, The Guardian. Το
πρόγραμμα
του
εργαστηρίου
θα
αναρτηθεί
στις
ιστοσελίδες
https://cytea.weebly.com/ και https://www.cyelt.com/.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αφού εξασφαλίσουν άδεια από τον/τη
Διευθυντή/τρια του σχολείου για την Παρασκευή (21/6/2019), θα πρέπει να
στείλουν την επισυναπτόμενη δήλωση ενδιαφέροντος συμπληρωμένη, μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μία από τις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις
καθώς επίσης και να υποβάλλει ηλεκτρονική εγγραφή στον σύνδεσμο
https://forms.gle/oagtryDwvkjqoU7s5 μέχρι την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019.
Το κόστος εγγραφής για τα μέλη είναι 20 ευρώ και για τα μη μέλη 30 ευρώ.
Περαιτέρω πληροφορίες αναγράφονται στην αφίσα (βλ. συν). Για την καλύτερη
οργάνωση παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν έγκαιρα την εγγραφή τους.
Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στους/στις συμμετέχοντες.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες στο https://www.cyelt.com/ και
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