
Oficjalna strona projektu wystartowała! Odwiedź nas na: 
www.dynamicidentity.eu.

Ten e-mail nie wyświetla się poprawnie ?
Obejrzyj go w swojej przeglądarce .

Znajdź nas na 

Delicious

Polub nas na 

Facebook

Obserwuj nas na 

Twitter

Prześlij do 

znajomych

Cele projektu

Nauczyciele  będą

przeszkoleni  w  używaniu

nowego  programu nauczania  i

udoskonalą  swój  zawodowy

warsztat  pracy  w  zakresie

bezpieczeństwa  w  Internecie.

To  będzie  wykorzystane  w

pracy  z  dziećmi  w   formie

warsztatowej.  Warsztaty

obejmą  różne  aktywności

(wywiady,  wartościowe  gry,

aplikacje  komputerowe,  itp.),  z

których  większość  będzie

oparta  na  nowych  metodach

dydaktycznych  i  nowych

technologiach  (Augmented

Reality  –  Rozszerzona

Rzeczywistość)

Poprzez  ten  moduł

nauczyciele  efektywnie

wzmocnią   zdolności  dzieci  w

zakresie  tworzenia  tożsamości

w Internecie.

Nasze najnowsze wiadomości!

 20/04/2013 | PAEPSM: Warsztaty na temat znęcania 

się w szkołach: identyfikowanie przyczyn problemu,

jego aspektów oraz konfrontowanie problemu

 08/04/2013 | EZZEV, GCPU,FCP: Warsztaty uczniów

 04/04/2013 | Wzmacnianie uczniów w budowaniu I 

wyrażaniu swoich tożsamości online: wystartował 

projekt Dynamic Identity!

Więcej...

Uzasadnienie projektu

Przez ostatnią dekadę Internet rozprzestrzenił się na terenie Europy  i

poza nią. Rodzice, którzy martwią się o bezpieczeństwo dzieci w sieci,

mogą,  w  najlepszym  wypadku,  podjąć  środki  ochronne,  które

niejednokrotnie  mają  charakter  zakazujący  i  ograniczający  bycie  w

sieci.  Projekt  D-ID  ma  na  celu  poznawanie  profili  internetowych

zakładanych przez dzieci  i ich stosunku do zagrożeń internetowych.

Projekt  zakłada  utworzenie  materiału dydaktycznego i szkoleniowego

dla nauczycieli.

Poznaj Zespół Partnerów

 P1| CCS Digital Education     – Grecja (Aplikant)

 P2|     EZZEV Foundation - Holandia

 P3|     Leiden University - Holandia

 P4|     Centrum Wiskunde & Informatica - Holandia

 P5|     Fundacja Citizen Project - Polska
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 P6|     FAVINOM Consultancies Ltd - Cypr

 P7|     Parents Association of Experimentary Schools of 

Maraslion - Grecja

 P8|     Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Polska

 znajdź nas na Delicious   |obserwuj na Twitter | polub na Facebook | prześlij znajomemu 

W celu uzyskania dalszych informacji  proszę pisać na adres  info@dynamicidentity.eu  lub odwiedzić stronę
www.dynamicidentity.eu.

Ten  projekt  został  zrealizowany  przy  wsparciu  finansowym  Komisji  Europejskiej.
Dokument ten odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i  Komisja
Europejska  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek
wykorzystanie, które mogą być wykonane z informacji w nim zawartych.
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