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Propósito

Destinatários

Os professores têm sempre um papel central no
processo educativo. A atual realidade exige que os
professores tirem maior partido das ferramentas
digitais. O Banco Santander e a IE Foundation oferecem
bolsas de estudos para os professores realizarem um
programa inovador . O objetivo é adquirir competências ,
ferramentas para implementação de métodos de
ensino digitais , assim como apoiar na melhoria contínua
da qualidade das aulas on line. Curso desenvolvido por
professores da Universidade IE Instituto de Empresa
para ajudar os professores a enfrentar a transição para
um ambiente educacional

Professores de todo o mundo, embora seja dada prioridade a nacionais ou
residentes na Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, China, Colômbia, EUA,
Espanha, México, Peru, Polônia, Portugal, Porto Rico, Reino Unido e Uruguai .
Será ministrado em espanhol, inglês e português.
Requisitos de admissão:
 Nível de inglês (somente para quem faz o curso neste idioma),
 Análise do formulário de inscrição
 Carta de motivação (máx. 280 carateres)

Características das Bolsas

As bolsas incluem o registo e certificado em uma OLJ (online learning
Journal). Após a conclusão do programa, que deve ser no máximo 6
semanas a partir da data de início do curso, os formandos receberão um
certificado de conclusão do curso.
Bolsa inclui: matrícula, curso

5.000 Bolsas
ON LINE

Candidatura

02 Abril 2020 a 28 Abr 2020
Na plataforma de Bolsas Santander : www.bolsas-santander.com
Link direto: https://www.becassantander.com/pt/program/ie-onlineteachers

O Programa
Entidade:

IE Foundation

Local :

On line

Data:

Após atribuição da bolsa

Conteúdos:

1.Introdução à prática online.
2.Criação ou adaptação do meu curso para um
formato on line
3. A videoconferência e o fórum de discussão.
4.Exercícios, exames e feedback.
5. Compartilhando as melhores práticas
6.Tendências, futuro e outras ferramentas

Condições e caraterísticas meramente ilustrativas. Não prescinde de
consulta da convocatória por parte dos interessados no link:
https://www.becas-santander.com/pt/program/ie-online-teachers
na qual constam as informações que devem ser, para todos os efeitos,
consideradas em vigor.

