
 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  
του προγράμματος Erasmus+ “React” 

 για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων 
ZOOM  

https://us06web.zoom.us/j/82800474292 
Meeting ID: 828 0047 4292 

18 Οκτωβρίου 2022 
Ώρα Κύπρου 17.00 - 19.00 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

A ΜΕΡΟΣ: Καλωσόρισμα – Εισαγωγή 
Κυριάκος Πιερίδης 
Το πρόγραμμα Erasmus+ "REACT for the  creation of a Collaborative Environment in e-
classrooms". 
 
PPT - REACT IO1 
Ποιος είναι ο στόχος μας 
Nα ενισχύσουμε τις ικανότητες των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών επαγγελματικής 
κατάρτισης στην ανάπτυξη ψηφιακών μεθόδων που διευκολύνουν τη συνεργασία και την 
ένταξη των μαθητών και των εκπαιδευομένων στην ηλεκτρονική τάξη. 

 
Σε ποιους απευθύνεται 
Εκπαιδευτικούς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενασχόληση με την μαθησιακή διαδικασία σε 
ψηφιακό περιβάλλον. 
Εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαμόρφωση ενός 
συμπεριληπτικού περιβάλλοντος στην εξ αποστάσεως διδασκαλία;  
PPT – FIND US  
 
Β ΜΕΡΟΣ: Τι κάναμε μέχρι τώρα 
Κυριάκος Πιερίδης 
PPT - REACT IO2 
 
Γ ΜΕΡΟΣ: Παρουσίαση Εκπαιδευτικής Ενότητας 6 (Ελληνική Έκδοση) 
Πώς διαχειριζόμαστε την Διαφορετικότητα και Ένταξη e-classroom Περιβάλλον;  
Ντέγιαν Γιάνιτς 
 
PPT – REACT MODULE 6 IN GREEK (folder) 
 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης 
PPT - FEEDBACK 

https://us06web.zoom.us/j/82800474292


 

 

 
 
 

Ενότητες κατάρτισης React  
Ενότητα 1: 
Εισαγωγή στα συνεργατικά περιβάλλοντα ηλεκτρονικής τάξης (Collaborative E-Classroom 
Environments) 
Ενότητα 2: 
Ποια είναι τα είδη εκμάθησης σε ένα συνεργατικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον 
ηλεκτρονικών αιθουσών διδασκαλίας; 
Ενότητα 3: 
Ποιες είναι οι στρατηγικές για συνεργατικά και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντα 
ηλεκτρονικής τάξης; 
Ενότητα 4: 
Πώς εφαρμόζεται η συνεργατική μάθηση; 
Ενότητα 5: 
Πώς το Moodle ως σύστημα μαθησιακής διαχείρισης μπορεί να εμπλέξει τους μαθητές; 
Ενότητα 6: 
Διαφορετικότητα, Διαπολιτισμική ποικιλομορφία, Οφέλη, Προκλήσεις 
 
Το πρόγραμμα React συμβάλλει στην ανάπτυξη ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς 
διαδικτυακής διδασκαλίας, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και 
τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη ένταξη των μαθητών, 
σπουδαστών και άλλων εκπαιδευομένων σε μια ψηφιακή τάξη 
 
REACT - ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ  

 

University of Applied Management Studies (HdWM), Germany 
AKMI Educational Organization, Greece 
HumaCapiAct, Italy 
Opinion and Action, Cyprus  
BK Consultants, Germany 
EVBB, the European Association of Institutes for Vocational Training 
 
Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης @reacteclass #reacteclass 
Αποκτήστε δωρεάν όλες τις εισροές μας: Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, εκθέσεις 
μελετών, αναλύσεις. 
www.reacteclass.eu 
 
 


