Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών για Διδασκαλία στο Πρόγραμμα CODING OUR FUTURE (COF)
Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022, 09:00-16:00

CODING OUR FUTURE
Από το 2016, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (Cyprus Computer Society – CCS) σε συνεργασία με άλλους
φορείς έχει καθιερώσει το θεσμό “Coding Our Future” (COF), ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα προώθησης δεξιοτήτων
πληροφορικής, προγραμματισμού και ρομποτικής ανάμεσα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
Το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε το 2021 με διαστημικές τεχνολογίες και δεξιότητες αλγοριθμικής σκέψης για
προετοιμασία για το διαγωνισμό BEBRAS.
Κύρια δράση του COF είναι τα σεμινάρια που προσφέρονται δωρεάν σε σχολικό χρόνο με την έγκριση του ΥΠΠΑΝ.

Στελέχωση της Ομάδας Εκπαιδευτών COF
Με τη νέα χρονιά 2022, το COF αναζητά νέους εκπαιδευτές για ενίσχυση της υφιστάμενης ομάδας.
Συγκεκριμένα, αναζητούνται εκπαιδευτές σε όλες τις πόλεις για να προσφέρουν μαθήματα
προγραμματισμού και ρομποτικής σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου που θα υλοποιούνται σε
πρωινό χρόνο.
Οι εκπαιδευτές που θα ενταχθούν στην εκπαιδευτική ομάδα του COF θα ενημερώνονται από τους
διοργανωτές για τις ημερομηνίες και τους χώρους που θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα για κάθε
περίοδο και θα δηλώνουν τη διαθεσιμότητα τους για διδασκαλία σε πρωινό χρόνο μέσα από
πλατφόρμα του προγράμματος.
Τα μαθήματα θα διεξάγονται σύμφωνα με σχέδια μαθήματος που θα δοθούν από τους διοργανωτές.
Η αμοιβή των εκπαιδευτών καθορίζεται στα 20 ευρώ ανά ώρα εκπαίδευσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στην εκπαιδευτική ομάδα είναι η παρακολούθηση του
δωρεάν σεμιναρίου εκπαίδευσης εκπαιδευτών.

Διαδικτυακό Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών COF
Το πρώτο σεμινάριο για στελέχωση της Ομάδας Εκπαιδευτών θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της
πλατφόρμας ΖΟΟΜ και βασίζεται στο υφιστάμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα COF για μαθητές, το οποίο λόγω
πανδημίας υλοποιείται διαδικτυακά.
Συμμετέχοντες στο σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών πρέπει να είναι άτομα που θα μπορούν στο παρόν και στο
μέλλον να ενταχθούν στην Ομάδα Εκπαιδευτών COF για να διδάσκουν μαθητές σε σχολικό χρόνο, είτε διαδικτυακά
είτε μέσω επισκέψεων σε σχολεία ή άλλους χώρους στην επαρχία τους.
Πρόγραμμα

Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2022
Ώρες

Θέμα

Εκπαιδεύτρια COF

09:00-10:30

Εκμάθηση κώδικα σε μαθητές δημοτικού με το Ματίνα Μαραθεύτη
εργαλείο Scratch

10:30-12:00

Δημιουργία ψηφιακού παιχνιδιού με Scratch

12:00-13:30

Παρουσίαση των εκπαιδευτικών εργαλείων της Κατερίνα Χατζηγεωργίου
Ώρας του Κώδικα code.org

13:30-14:30

Διάλειμμα

14:30-16:00

Παρουσίαση προβλημάτων αλγοριθμικής σκέψης Κατερίνα Χατζηγεωργίου
Bebras

Ματίνα Μαραθεύτη

Εγγραφές
Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο παρακαλώ όπως ακολουθήσετε το σύνδεσμο για εγγραφές εδώ.
Πληροφορίες
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με Χριστίνα Παπαμιλτιάδου, c_papamiltiadou@ccs.org.cy
& 22460680.

