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Ο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ
ΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ E-
SCHOOL στα

πλαίσια του
προγράμματος
ERASMUS+
συμμετείχε σε
πρόγραμμα
κατάρτισης στη
ΜΑΛΤΑ, μέσω του
εγκεκριμένου
σχεδίου κινητικότητας
με τίτλο «Κατάρτιση σε
Καινοτόμες
Τεχνολογίες και η
Εφαρμογή τους στην
Εκπαίδευση
Ενηλίκων» και κωδικό
2016-1-EL01-KA104-
023264. 

Το πρόγραμμα ήταν στα
πλαίσια της πρόσκλησης
K A 1 - Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2016 του προ-
γράμματος ERASMUS+. Η
φάση εκπαίδευσης διήρκ-
ησε 5 ημέρες, από 17 έως
και 21 Απριλίου 2017, και
εκτελέστηκε στην πόλη
Bugibba της Μάλτας.

Στο πρόγραμμα συμμε-

τείχαν 6 εκπαιδευτές εν-
ηλίκων/συνεργάτες του
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
E-SCHOOL που παρακο-
λούθησαν με επιτυχία το
πενθήμερο δομημένο σεμι-
νάριο επάνω στις εκπαι-
δευτικές χρήσεις της
τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς
Ε Π Α Υ Ξ Η Μ Ε Ν Η Σ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Τις
εισηγήσεις στο σεμινάριο
ανέλαβαν τρεις διακεκρι-
μένοι επιστήμονες και δι-
δάσκοντες στο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ
ΜΑΛΤΑΣ, την οποία και έφ-
εραν εις πέρας κάνοντας
κατανοητούς τους νέους
και καινοτόμους αυτούς

όρους. Μερικά από τα αντι-
κείμενα που διδάχθηκαν ή-
ταν:

- Πραγματικότητα, Εικο-
νική Πραγματικότητα, Επα-
υξημένη πραγματικότητα.
Διαφορές και σχέση με-
ταξύ τους.

- Παρουσίαση και εκμά-
θηση ελεύθερου λογισμι-
κού για τη δημιουργία μον-
τέλων

- Σύνδεση των παραπάνω
μοντέλων με την πραγμα-
τικότητα

- Λογισμικό για κινητές
συσκευές (Tablet, κινητά
τηλέφωνα κλπ)

- Δημιουργία ολοκληρω-
μένου project από κάθε
συμμετέχοντα με την καθο-

δήγηση των εκπαιδευτών.

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων
του E-SCHOOL με τη
συμμετοχή τους στο παρα-
πάνω σχέδιο είχαν την ευ-
καιρία να αποκτήσουν και
να βελτιώσουν τις γνώσεις,
δεξιότητες και τις ικανότ-
ητές τους ώστε να μεταβ-
ληθούν από εκπαιδευτές
σε καθοδηγητές ενηλίκων
και να ανοίξουν νέους εκ-
παιδευτικούς ορίζοντες με
την αξιοποίηση των νεοα-
ποκτηθέντων γνώσεων και
μεθόδων.

Πέραν της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας, οι συνε-
ργάτες ενημερώθηκαν για
την πολιτισμική και πολιτι-
στική κληρονομιά της Μά-
λτας, και επισκέφθηκαν

στον ελεύθερο τους χρόνο
σημαντικά σημεία και
μνημεία πολιτισμού του
νησιού, όπως η μεσαιωνική
πόλη και παλιά πρωτεύου-
σα MSIDA, η τωρινή πρω-
τεύουσα VALETTA κ.α.

Η επόμενη φάση θέλει
τους συνεργάτες να ετοι-
μάζουν υλικό Επαυξημένης
Πραγματικότητας πάνω στο
αντικείμενό τους, και στη
συνέχεια να εφαρμόσουν
πειραματικά τη τεχνολογία
αυτή σε παράδοση πραγμα-
τικού δια ζώσης μαθήματος
της ειδικότητας τους.
Επίσης θα δημιουργηθεί ει-
δική ιστοσελίδα και όλο το
υλικό θα ανέβει και στην
πλατφόρμα ηλεκτρονικής
μάθησης του E-SCHOOL.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος E-school
• Συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης στη ΜΑΛΤΑ στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ μέσω του
εγκεκριμένου σχεδίου κινητικότητας με τίτλο «Κατάρτιση σε Καινοτόμες Τεχνολογίες και η Εφαρμογή τους

στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» 

Μουσική εκδήλωση 
• Συνδιοργανώνουν η  Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας και ο Σύλλογος
Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας την Πέμπτη 18/5/2017
και ώρα 20:30, με τίτλο "Ταξιδεύοντας με κλασική κιθάρα" στο πλαίσιο

του εορτασμού της Διεθνούς Νύχτας Μουσείων

Σ
το πλαίσιο του εορ-
τασμού της Διεθ-
νούς Νύχτας Μου-

σείων, η  Εφορεία Αρχαιο-
τήτων Καρδίτσας και ο
Σύλλογος Φίλων του
Αρχαιολογικού Μουσείου
Καρδίτσας συνδιορ-
γανώνουν μουσική εκδή-
λωση στον αύλειο χώρο του
Αρχαιολογικού Μουσείου
Καρδίτσας, την Πέμπτη
18/5/2017 και ώρα 20:30, με
τίτλο "Ταξιδεύοντας με
κλασική κιθάρα".

Πρόκειται για ένα ταξίδι
στη μουσική με οδηγό τον
Χρήστο Διαμαντή και την
κλασική του κιθάρα. Στον
ατμοσφαιρικό χώρο του
Αρχαιολογικού Μουσείου
Καρδίτσας, ακολουθούμε
τη μουσική διαδρομή από
την Αναγέννηση έως τον
20ο αιώνα και από τον ρο-
μαντισμό ως το ελληνικό

τραγούδι, με τον Χρήστο
Διαμαντή να μας δείχνει
τον δρόμο της ευαισθησίας,

της απλότητας και της ομο-
ρφιάς, με την βοήθεια πολύ
καλών φίλων και εξαιρε-

τικών μουσικών.

Η είσοδος είναι ελεύθε-
ρη για όλους.

Ο Χρήστος Διαμαντής
είναι διπλωματούχος κλα-
σικής κιθάρας, απόφοιτος
του τμήματος Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης με ε-
ξειδίκευση στον τομέα της
ακουστικής (ΜΑ, Ακου-
στικός Σχεδιασμός και
Πολυμέσα). Συνθέτει μου-
σικές για θέατρο, χορό και
κινηματογράφο, ενώ ταυ-
τόχρονα είναι ενεργός παι-
δαγωγός σε όλο το φάσμα
της μουσικής εκπαίδευσης.

Πληροφορίες:

Εφορεία Αρχαιοτήτων
Καρδίτσας (τηλ. 24410-
61564, efakar@culture.gr,
http:\\ldepka.culture.gr )

Αρχαιολογικό Μουσείο
Καρδίτσας (τηλ. 24410-
25219, amk@culture.gr,
fb/AρχαιολογικόΜουσείοΚ
αρδίτσας)

Μαθητικές συναυλίες
• Στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας

Τ
ην Κυριακή 14 Μαΐου
2017 θα πραγματο-
ποιηθούν στο Μου-

σικό Σχολείο Καρδίτσας οι
ετήσιες μαθητικές συναυ-
λίες.

Μια το πρωί στις 11.00
και μια το απόγευμα στις
18.30.

Η είσοδος θα είναι ε-
λεύθερη


