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Τι γίνεται στο έργο 

CodeIT;

Οι εργασίες στο πλαίσιο του έργου CodeIT είναι 

εμπρόθεσμες και οι εταίροι ολοκληρώνουν τη φάση 

των πιλοτικών προγραμμάτων μεταξύ των 

εκπαιδευτικών. Τα σχόλια που συλλέγονται από την 

πλοήγηση θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση και 

ολοκλήρωση των τελικών εκδόσεων των αποτελεσμάτων 

του έργου. Οι συνεργάτες διορθώνουν επίσης τα 

αποτελέσματα του έργου στις εθνικές τους γλώσσες. 

Συνεχίστε στις επόμενες σελίδες για να δείτε τις 

γκαλερί φωτογραφιών από τα προηγούμενα συμβάντα 

μας. Θα συνεχίσουμε να διαδίδουμε το έργο για να 

προσεγγίσουμε ομάδες-στόχους και να επωφεληθούν 

από τη χρήση του Virtual Learning Environment και 

άλλων αποτελεσμάτων του CodeIT!



VLET
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Εκπαιδευτικό 

Υλικό

Εγχειρίδιο

▫ 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/ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

▫ 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.



ΓΚΑΛΕΡΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΌ ΤΟ LTTA (Ιταλία)

Διαβάστε το προηγούμενο 

ενημερωτικό δελτίο για μια 

σύντομη παρουσίαση σχετικά 

με αυτή τη δραστηριότητα.
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Διαβάστε το προηγούμενο 

ενημερωτικό δελτίο για 

μια σύντομη παρουσίαση 

σχετικά με αυτή τη 

δραστηριότητα.
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ΝΕΑ

Συνάντηση στη Ρουμανία
Η συνάντηση στη Ρουμανία πραγματοποιήθηκε στην 

Αλεξάνδρεια στις αρχές Μαΐου. Οι συνεργάτες συζήτησαν 

τις λεπτομέρειες της φάσης πιλοτικής εφαρμογής. 

Διορθώθηκαν οι διορθωτικές ενέργειες για τα 

ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Οι εταίροι σχεδίασαν 

επίσης την τελική δομή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

εκμάθησης και εξέτασαν τις εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού 

και πώς να αναφέρουν την ολοκλήρωσή τους.
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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

Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat”

Ρουμανία, Αλεξάνδρια

Kekavas Vidusskola

Λετονία, Κεκάβα

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

Συντονιστής- Πολωνία, Κρόσνο

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.

Μάθετε περισσότερα στο: https://www.codeit-project.eu
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ΕΤΑΙΡΟΙ

Ακολουθήστε μας στο Facebook: @code.it.project 

https://www.codeit-project.eu/
https://www.facebook.com/code.it.project/

