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nauczycieli poprzez algorytmy i programowanie
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Okres realizacji: 01.10.2017-30.09.2019

Co dzieje się w
projekcie CodeIT?

Prace w ramach projektu CodeIT odbywają się na
czas, a partnerzy kończą fazę pilotażu wśród
nauczycieli. Informacje zwrotne zebrane podczas
pilotażu pomogą ukształtować i uzupełnić
ostateczne wersje rezultatów projektu. Partnerzy
sprawdzają również swoje wersje językowe
rezultatów projektu. Przejdź do następnych stron,
aby zobaczyć galerie zdjęć z naszych poprzednich
wydarzeń. Będziemy nadal upowszechniać projekt,
aby dotrzeć do grup docelowych, którzy będą mogli
czerpać korzyści z wirtualnego środowiska uczenia
się i innych wyników CodeIT.
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REZULTATY PROJEKTU

Materiały
szkoleniowe

VLET

Podręcznik

Materiały szkoleniowe w języku angielskim, greckim, włoskim,
łotewskim, polskim i rumuńskim można pobrać ze strony
internetowej projektu: https://www.codeit-project.eu/downloads/

Wirtualne środowisko uczenia się (VLET) jest gotowe do testowania
wśród nauczycieli, zwłaszcza przedmiotów niezwiązanych z IT.
Testowanie umożliwia poznanie metod weryfikacji wiedzy w zakresie
algorytmiki i programowania. Innowacyjne narzędzie da nauczycielom
możliwość nie tylko czytania i uczenia się, ale także wymiany pomysłów,
doświadczeń i narzędzi, których używają podczas zajęć.

Struktura podręcznika została przygotowana i wkrótce będzie
dostępna pod tytułem Rozwijaj swoje umiejętności nauczania za
pomocą algorytmiki i programowania. Partnerzy zapoznali się z
podręcznikiem i postanowili dodać do niego więcej planów lekcji.
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GALERIA ZDJĘĆ Z LTTA (we Włoszech)

Przeczytaj poprzedni
biuletyn, aby
dowiedzieć się więcej
o tym szkoleniu.
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GALERIA ZDJĘĆ Z LTTA (we Włoszech)
Przeczytaj poprzedni
biuletyn, aby dowiedzieć
się więcej o tym szkoleniu.
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AKTUALNOŚCI
Spotkanie w Rumunii
Spotkanie w Rumunii odbyło się w Aleksandrii na
początku maja. Partnerzy omówili szczegóły fazy
pilotażowej. Zdecydowano o działaniach naprawczych
dla opracowanych rezultatów. Partnerzy uzgodnili
również ostateczną strukturę internetowej platformy
edukacyjnej i dyskutowali na temat wydarzeń
upowszechniających oraz jak je raportować.
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PARTNERZY
P.T.E.A. Wszechnica sp. z o. o.

Koordynator Polska, Krosno

M.K. INNOVATIONS LTD

Cypr, Nicosia

Kekavas Vidusskola

Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat”

Danmar Computers sp z o.o.

Łotwa, Kekava

Rumunia, Alexandria

Polska, Rzeszów

Istituto Superiore E. Mattei

Włochy, Fiorenzuola d’Arda

Śledź nas na Facebook: @code.it.project
Znajdź więcej na: https://www.codeit-project.eu
Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja i cała jej zawartość odzwierciedlają jedynie
poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji.

