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development through algorithmic and programming
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Γιατί υλοποιήθηκε το 

CodeIT?

Η τεχνολογική πρόοδος έχει καταστήσει τον 

προγραμματισμό ως μια βασική δεξιότητα του 21ου 

αιώνα. Η ψηφιοποίηση και τεχνολογική εξέλιξη 

έχουν καταστήσει τον προγραμματισμό γλώσσα 

επικοινωνίας. Τα παιδία που σήμερα πηγαίνουν 

σχολείο θα ασκούν στο μέλλον επαγγέλματα που 

αυτή τι στιγμή δεν υφίστανται και το μόνο που 

μπορούμε να πούμε για αυτά είναι ότι θα 

βασίζονται στην τεχνολογία. 



Σκοπός

▫ Το CodeIT εστιάζει στην προγραμματιστική δεξιότητα των 
δασκάλων σε θέματα που δεν έχουν σχέση με πληροφορική. Ο 
σκοπός του έργου είναι να βοηθήσει τους δασκάλους να 
εξελιχθούν επαγγελματικά μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
σχετικών με τον προγραμματισμό για την ανάπτυξη καινοτόμου 
υλικού. 

Αποτελέσματα

▫ Virtual Learning Environment για δασκάλους με υλικό 
κατάρτισης σε αλγόριθμους και προγραμματισμό και τις χρήσεις 
του σε μαθήματα που δεν αφορούν πληροφορική.  
▫ Model Πλάνα μαθημάτων για Χημεία, Γεωγραφία, Μαθηματικά 
και Φυσική.
▫ Handbook Εγχειρίδιο με τίτλο “Αναπτύξτε τις διδακτικές σας 
δεξιότητες με τη χρήση αλγορίθμων και προγραμματισμού” 

▫ Οι κυρίως ωφελούμενοι είναι δάσκαλοι από σχολεία 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Τετάρτη και άνω) και γυμνάσια με 
εστίαση σε δασκάλους Χημείας, Γεωγραφίας, Μαθηματικών και 
Φυσικής. 
▫ Ωφελούμενοι είναι επίσης οι μαθητές από τα προαναφερθέντα 
σχολεία. 

Ωφελούμενοι
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ



ΝΕΑ

Εναρκτήρια Συνάντηση
Η εναρκτήρια συνάντηση έλαβε χώρα στη Λευκωσία

(Κύπρος), στις 12 και 13 Νοεμβρίου, 2017. Η συνάντηση

άρχισε με την παρουσίαση του έργου, με εστίαση στα

αποτελέσματα. Ακολούθησαν οι κανόνες διαχείρισης,

αναφοράς προόδου και οι δράσεις σχετικά με τι διάχυση,

αξιολόγηση, παρακολούθηση και ποιοτικό έλεγχό.

LTTA για το CodeIT
Στο τέλος Φεβρουαρίου και αρχές Μάρτυ, το LTTA 

οργανώθηκε στην FIORENZUOLA D’ARDA (Ιταλία), όπου οι 

συμμετέχοντες βελτίωσαν τις δεξιότητες τους στο 

εκπαιδευτικό πεδίο διαπιστώνοντας τις ανάγκες και 

προσδοκίες από την εισαγωγή αλγοριθμικού και 

προγραμματιστικού περιεχομένου σε μαθήματα που δεν 

έχουν άμεση σχέση με πληροφορική. 
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M.K. INNOVATIONS LTD

Κύπρος, Λευκωσία

Danmar Computers sp z o.o.

Πολωνία, Ρζέσοβ

Istituto Superiore E. Mattei

Ιταλία, Φιορενζουόλα Ντ’αρντα

Colegiul Național Pedagogic “Mircea Scarlat”

Ρουμανία, Αλεξάνδρια

Kekavas Vidusskola

Λετονία, Κεκάβα

Η COSMIC 
INNOVATIONS  

προσφέρει 
εξειδικευμένες 

υπηρεσίες 
γεφυρώνοντας το 

χάσμα μεταξύ 
καθαρά εμπορικών 

δραστηριοτήτων και 
συγχρηματοδοτούμε
νων προγραμμάτων

Το γενικό σχολείο 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της 
Κεκάβα είναι το 

μεγαλύτερο δημόσιο 
σχολείο με περίπου 
1000 μαθητές και 80 

εκπαιδευτικούς.

Το παιδαγωγικό κολλέγιο 
“Mircea Scarlat” είναι 

αντιπροσωπευτικό σχολείο σε 
τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο; 

είναι το μόνο παιδαγωγικό 
σχολείο από την περιοχή.

Η Danmar Computers είναι 
ενας οργανισμός που 

προσφέρει κατάρτιση στον 
ευρύτερο  τομέα της 

πληροφορικής και προσφέρει 
υπηρεσίες τηλ-εκπαίδευσης 
από το 2000. Ασχολείται με 

κατάρτιση, ανάπτυξη 
εφαρμογών και υλικού 

κατάρτισης και συστήματα 
elearning

Το Istituto Statale d’Istruzione
Superiore Mattei είναι 

δευτεροβάθμιο σχολείο για 
μαθητές από 14-19, το οποίο 

προσφέρει πέντε διαφορετικά 
πεδία μάθησης. Το σχολείο έχει 

900 μαθητές, πάνω από 90 
δασκάλους και 27 άτομα που 

δεν αποτελούν διδακτικό 
προσωπικό.

P.T.E.A. Wszechnica sp. z o. o.

Coordi Poland, Krosno

Το WSZECHNICA Society of Alternative Education συστάθηκε το 1996. Όλες οι μορφές εκπαίδευσης για δασκάλους, ειδικά 
δασκάλους της πληροφορικής, αποτελούν βασικό αντικείμενο από την αρχή. Προσφέρουμε μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια 

σε δασκάλους. Επίσης εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται σε εταιρείες. 

THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION. THIS PUBLICATION 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.

Μάθεται περισσότερα στο: https://www.codeit-project.eu
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