
De derde editie van onze

nieuwsbrief staat geheel in het

teken van de internationale

bijeenkomst in het kader van het

iDream-project.

Voel je uitgenodigd om te lezen!

Op 7-8 juni hadden de

vertegenwoordigers van

partnerorganisaties een vruchtbare

bijeenkomst in Nicosia, Cyprus. We

bespraken verdere stappen in verband

met de implementatie van het iDREAM-

project. We waren meer dan blij om

elkaar in het echt te zien. 

De gastorganisatie, G.G. EUROSUCCESS

CONSULTING LIMITED, verwelkomde

ons met grote vriendelijkheid. Hierdoor

verliep de bijeenkomst in een sfeer van

openheid en samenwerking. We hebben

twee dagen besteed aan het bespreken

van de relevante kwesties met

betrekking tot de resultaten van de

intellectuele output, beheer en

verspreiding.
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INTELLECTUELE OUTPUT

In het project zullen we 5 intellectuele outputs

ontwikkelen. De eerste - Common Profile of the

Digital Tutor - is klaar. De definitieve versie is

een paar maanden geleden gemaakt.

 

Het tweede resultaat – gemeenschappelijke

leerplannen en modulaire inhoud voor digitale

leraren/trainers/onderzoekers/jeugdwerkers –

wordt momenteel geëvalueerd en verbeterd.

Binnenkort presenteren we de definitieve versie

op ons e-platform (IO3 - online eTOOL voor

opvoeders,

docenten/trainers/onderzoekers/jeugdwerkers).

Tijdens de bijeenkomst hebben we een concept

van het platform gezien. We zijn uitgebreid

ingegaan op het uiterlijk, de functies en de

faciliteiten voor gebruikers.

 

We werkten ook samen aan de ontwikkeling van

de twee andere intellectuele outputs: IO4 (Best

Practice Guide for Digital Teachers) en IO5

(Best Practice Guide for Digital Learners). De

partners deelden hun gedachten en ideeën in de

presentaties. We waren het erover eens dat

beide resultaten samenhangend zijn..



De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen
goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de
Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de hierin
opgenomen informatie kan worden gemaakt.

Project "INTERACTIVE - DIGITAL READINESS for ALL
EDUCATION MENTORS" wordt medegefinancierd door het
Erasmus+ Programma van de Europese Unie.

BEHEER EN DISSEMINATIE

Disseminatie is een bijzonder belangrijk

onderdeel van ons project. Daarom bespraken

we het proces van het delen van werkeffecten

in partnerschap en daarbuiten. We hebben

onze doelen bijgesteld en onze eerste

afspraken aangepast aan de realiteit.

Tijdens de vergadering hebben we ook

managementafspraken gemaakt. We plannen

een pilot van de cursus en de volgende online

en persoonlijke ontmoetingen.

Directe projectbijeenkomsten bieden altijd

een geweldige kans om de voortgang van het

project effectiever te maken. We zijn alle

deelnemers dankbaar voor een intense en

vruchtbare tijd.

Bekijk onze media voor het laatste nieuws:

FACEBOOKFACEBOOKFACEBOOK INSTAGRAMINSTAGRAMINSTAGRAM

https://www.facebook.com/IDream-Project-110162444835596
http://www.instagram.com/project_idream/
https://www.facebook.com/IDream-Project-110162444835596
http://www.instagram.com/project_idream/

