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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! 

Zakooczone warsztaty dla uczniów w trzech krajach 

Partnerzy z sukcesem zakooczyli pierwszą rundę warsztatów 
dla uczniów, w Holandii, Polsce i Grecji, w których 
uczestniczyła duża liczba uczniów. Warsztaty były miejscem 
wykorzystania tradycyjnych i innowacyjnych metod 
(Augmented Reality – Rozszerzona Rzeczywistośd). 

 

 

 

Kolejne spotkanie projektowe 

Kolejne spotkanie projektowe odbyło się 18-19/06/2014 w 

Gdaosku. Celem spotkania była ocena efektowności 

pierwszej wersji programu warsztatów oraz  opracowanie 

metod, które zapewnią efektywnośd uczenia się materiału 

szkoleniowego.  

 

Nowa runda warsztatów 

 

Nowe warsztaty będą zorganizowane w wyżej wymienionych  

krajach, w nowym roku szkolnym.  Celem ich jest zebranie 

informacji zwrotnych od docelowych grup projektowych, w 

celu udoskonalenia programu nauczania i narzędzi 

dydaktycznych,  które będą odpowiedzią na potrzeby 

edukacyjne. 

 

 

 
Chcesz wiedzied więcej? Wejdź na stronę Projektu 
Dynamiczna Tożsamośd  website tam regularne wiadomości i 
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uaktualnienia. 

 

 

Uzasadnienie projektu 

Przez ostatnią dekadę Internet rozprzestrzenił się na terenie 

Europy  i poza nią. Rodzice, którzy martwią się o 

bezpieczeostwo dzieci w sieci, mogą, w najlepszym wypadku, 

podjąd 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 zagrożeo internetowych. 

Projekt  zakłada  utworzenie  materiału dydaktycznego i 

szkoleniowego  dla nauczycieli. 

 

Odwiedź Zespół Partnerów 

 P1| CCS Digital Education – Greece (Applicant) 

 P2| EZZEV Foundation - Netherlands 

 P3| Leiden University - Netherlands 

 P4| Centrum Wiskunde & Informatica - Netherlands 

 P5| Fundacja Citizen Project -Poland 

 P6| FAVINOM Consultancies Ltd - Cyprus 

 P7| Parents Association of Experimentary Schools of 

Maraslion - Greece 

 P8| Gdansk Centre for Addiction Prevention - Poland 
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For any additional information please mail info@dynamicidentity.eu or visit www.dynamicidentity.eu. 

This project has been funded with support from the European Commission. 

This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any 

use which may be made of the information contained therein. 
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