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eMysteries
Ιστορίες μυστηρίου με ήρωες ντετέκτιβ για την ενίσχυση των
δεξιοτήτων ανάγνωσης των μαθητών με τη χρήση κινητών συσκευών
Διαδικτυακή πλατφόρμα
eMysteries

Η διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου
eMysteries
αποτελείται
από
7
ενότητες:

Η κοινοπραξία του ευρωπαϊκού έργου
eMysteries είναι στην ευχάριστη θέση
να ανακοινώσει τη δημιουργία της
διαδικτυακής της πλατφόρμας.

 Πρώτη ενότητα: Μυστηριώδεις
αστυνομικές ιστορίες
 Δεύτερη ενότητα: Γυναίκες και
αστυνομικές ιστορίες
 Τρίτη
ενότητα:
Διδασκαλία
αστυνομικών ιστοριών
 Τέταρτη ενότητα: Στενή ανάγνωση
 Πέμπτη
ενότητα:
Δημιουργική
γραφή
 Έκτη ενότητα: Δημιουργία ψηφιακών
αστυνομικών ιστοριών
 Έβδομη
ενότητα:
Διαδραστικό
περιβάλλον

Η πλατφόρμα επικεντρώνεται στην
ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου
και θα χρησιμεύσει ως εργαλείο για την
υποβοήθηση
της
επαγγελματικής
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.
Παρακολουθήστε το σύντομο βίντεο
της διαδικτυακής πλατφόρμας του έργου
eMysteries και ετοιμαστείτε να την
εξερευνήσετε:
https://www.youtube.com/watch?
v=8RoKQHsqg8w

Επωφεληθείτε από τις καινοτόμες
εκπαιδευτικές πρακτικές και προτάσεις
που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του
έργου στην ακόλουθη ιστοσελίδα
https://emysteries.4eclass.net/login/ind
ex.php

Ενημερωτικές εκδηλώσεις
στις χώρες των εταίρων
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Ενημερωτικές
εκδηλώσεις
πραγματοποιήθηκαν στην Πορτογαλία,
την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Ισπανία
και τη Γερμανία, προκειμένου να
ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς
του έργου και συγκεκριμένα οι
εκπαιδευτικοί
της
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
για
τις
καινοτόμες
μεθοδολογίες, τα εργαλεία και τους
πόρους που παράχθηκαν κατά τη
διάρκεια του έργου για την αντιμετώπιση
των αναγκών ανάγνωσης και γραφής των
μαθητών
τους.
Συγκεκριμένα,
παρουσιάστηκε η εργαλειοθήκη για τη
διδασκαλία και τη γραφή αστυνομικών
ιστοριών και το διαδραστικό περιβάλλον
που
υποστηρίζεται
από
φορητές
συσκευές. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή
πλατφόρμα
και
οι
εκπαιδευτικοί
ενθαρρύνθηκαν να εγγραφούν στην
πλατφόρμα και να χρησιμοποιήσουν το
παρεχόμενο υλικό με τους μαθητές τους.
Στις
εκδηλώσεις
συμμετείχαν
περισσότεροι
από
160
συμμετέχοντες.

Γενικά, οι εταίροι έλαβαν πολύ θετικά
σχόλια για το έργο και οι συμμετέχοντες
εξέφρασαν ενδιαφέρον για τη χρήση των
πόρων που αναπτύχθηκαν.

Επόμενα βήματα
Oι εταίροι θα ολοκληρώσουν όλες τις
υποχρεώσεις που απαιτούνται. Η τελική
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην
Γερμανία, στις 18 Νοεμβρίου 2021.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Ιστοσελίδα: www.emysteries.eu
Email: info@emysteries.eu
Facebook Page: @emysterieseu
Instagram: @emysterieseu
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