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Τι γίνεται στο έργο

CodeIT

Οι εργασίες στο πλαίσιο του έργου CodeIT είναι κατά το ήμισυ
ολοκληρωμένες. Η δημοσίευση σχετικά με τον αλγόριθμο και τη
διδακτική του προγραμματισμού για τους εκπαιδευτικούς σε
θέματα άλλα από ΤΟ είναι τώρα διαθέσιμη σε διάφορες
γλώσσες. Διαδίδεται ευρέως στις χώρες εταίρους και λαμβάνει
πολλή προσοχή μεταξύ των εκπαιδευτικών. Πολλοί από αυτούς
βοηθούν τους εταίρους να οικοδομήσουν ένα σύγχρονο εικονικό
περιβάλλον μάθησης για τους εκπαιδευτικούς, του οποίου η
δημιουργία είναι σήμερα το κύριο έργο των εταίρων.



Εκπαιδευτικό 

Υλικό

▫ Το εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς είναι ήδη 
προετοιμασμένο και δημοσιευμένο. Εκτός από τα Αγγλικά, είναι 
διαθέσιμο στα Ελληνικά, Ιταλικά, Λετονικά, Πολωνικά και 
Ρουμανικά. Μπορείτε να κατεβάσετε τη δημοσίευση από την 
ακόλουθη θέση:
https://www.codeit-project.eu/downloads/ 

VLET

▫ Το εικονικό περιβάλλον εκμάθησης αναπτύσσεται αυτήν την 
περίοδο. Είναι ένας εικονικός χώρος που περιέχει ήδη το 
εκπαιδευτικό υλικό. Μόλις δημιουργηθεί, η VLET θα δώσει 
στους εκπαιδευτικούς δυνατότητες όχι μόνο για ανάγνωση και 
μάθηση, αλλά και για την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και 
εργαλείων που θα μπορούν να χρησιμοποιούν κατά τη 
διδασκαλία.

▫ Το εγχειρίδιο βρίσκεται επί του παρόντος στο αρχικό στάδιο 
της ανάπτυξης. Μέχρι στιγμής, μόνο η δομή έχει προετοιμαστεί 
και οι εταίροι εργάζονται για το περιεχόμενο. Αναμένεται, ότι 
όταν τελειώσει, το εγχειρίδιο θα είναι μια μεγάλη βοήθεια για 
τους εκπαιδευτικούς που θα θέλουν να εισαγάγουν 
αλγόριθμους και τον προγραμματισμό στο μάθημά τους.

Εγχειρίδιο
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NEΑ

Σχέδια Μαθήματος
«Μία από τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν περισσότερο οι
καθηγητές, είναι η δημιουργία σχεδίων μαθημάτων που περιλαμβάνουν
τη χρήση αλγορίθμων και στοιχείων προγραμματισμού. Επαγγελματίες
από τις συμμετέχοντες χώρες διαμορφώνουν τις προτάσεις των σχεδίων
μαθήματος στα μαθηματικά, τη φυσική, τη γεωγραφία και τη χημεία. Η
ανταλλαγή αυτών των σχεδίων και η αμοιβαία εφαρμογή τους σε όλες τις
χώρες είναι, όπως ένας από τους δασκάλους είπε «πολλή διασκέδαση και
πολλή μάθηση».

Συνάντηση στη Λετονία
Η συνάντηση στη Λετονία έλαβε χώρα στη Kekava στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Παρά τις βροχερές καιρικές συνθήκες, οι εταίροι απολαμβάνουν το
εργασιακό περιβάλλον, τη συμβολή των εταίρων και την παραδοσιακή
Λετονική κουζίνα. Το λεπτομερές σχέδιο δράσης για τους επόμενους μήνες
συζητήθηκε.
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Ρουμανία, Αλεξάνδρια

Kekavas Vidusskola

Λετονία, Κεκάβα

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

Coordinator- Poland, Krosno
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Μάθεται περισσότερα στο: https://www.codeit-project.eu
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