
ας δούμε τι καταφέραμε να 

πετύχουμε μαζί!
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Τι γίνεται στο έργο 

CodeIT;



Εικονικό 

Περιβάλλον 

Εκμάθησης

Πρότυπα σχέδια 

μαθήματος

Εγχειρίδιο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

που περιέχει εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς 
σε τομείς όπως ο αλγόριθμος και ο προγραμματισμός 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε μαθήματα 
πέρα από πληροφορική.
https://www.codeit-project.eu/handbook/

που περιλαμβάνουν τη χρήση αλγορίθμων και 
στοιχείων προγραμματισμού για θέματα Χημείας, 
Γεωγραφίας, Μαθηματικών και Φυσικής.
https://www.codeit-project.eu/lesson-plans/

με τίτλο "Προωθήστε τις δεξιότητες διδασκαλίας σας 
με τη χρήση αλγοριθμικών και προγραμματισμού”.
https://www.codeit-project.eu/downloads/
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ΝΕΑ

Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις

Το έργο περιλαμβάνει την οργάνωση πέντε πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων, τα οποία έχουν ήδη 

ολοκληρωθεί από τους περισσότερους εταίρους. Συμμετέχοντες περιλάμβαναν καθηγητές από τα 

σχολεία στις περιφέρειές τους, οι οποίοι κάλεσαν επίσης άλλους ενδιαφερόμενους.
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ΝΕΑ

Τελευταία Συνάντηση

Η τέταρτη και τελευταία συνάντηση της κοινοπραξίας στο 

πρόγραμμα CODE IT διοργανώθηκε στο Krosno (Πολωνία) στις 

19/20 Σεπτεμβρίου του 2019. Η συνάντηση φιλοξένησε ο 

συντονιστής του έργου Wszechnica στο σχολικό τους κτίριο.

Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων αποτελείται από 

μερικούς βασικούς τομείς προς συζήτηση:

- σύνοψη των εθνικών πιλοτικών αποτελεσμάτων των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος μεταξύ των εκπαιδευτικών ·

- περίληψη των εθνικών γεγονότων πολλαπλασιασμού,

- επανεξέταση των αποτελεσμάτων του σχεδίου και των 

υπολειπόμενων εργασιών ·

- διάδοση, εκμετάλλευση και βιωσιμότητα του έργου ·

Χάρη στην καλοσύνη που προσέφεραν οι οικοδεσπότες, οι 

συμμετέχοντες στη συνάντηση είχαν επίσης την ευκαιρία να 

επισκεφτούν το Κέντρο Γυαλιστικής Κληρονομιάς που βρίσκεται 

στην πόλη Krosno, το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής γυαλιού 

και ινών γυαλιού στην Ευρώπη. Το κτίριο Glass Heritage

Center χτίστηκε χάρη στην υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Ταμείων 

(Πρόγραμμα Καινοτόμης Οικονομίας 2007-2013).
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ΣΥΝΟΨΗ

Τι έχουμε επιτύχει στο έργο;

 Εισήγαγε νέα ευρήματα και λύσεις για την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων προγραμματισμού 

των εκπαιδευτικών.

 Ανάπτυξη καινοτόμων αποτελεσμάτων για τα 

οφέλη των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών 

και των φοιτητών της Χημείας, 

Γεωγραφίας, Μαθηματικών και Φυσικής, 

καθώς και άλλων μαθημάτων εκτός της 

πληροφορικής.

 Υποστηρίζονται οι εκπαιδευτικοί στην 

ενίσχυση της επαγγελματικής τους 

ανάπτυξης με την αύξηση των ικανοτήτων 

προγραμματισμού μέσω της ανάπτυξης 

καινοτόμων πόρων.

 Δημιούργησε νέες συνέργειες, συνάντησε 

νέους συνεργάτες και ανέπτυξε δικές του 

ικανότητες από την εμπειρία των μελών 

της Κοινοπραξίας.

Τελική συνάντηση στο Wszechnica (στην 

Πολωνία)
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M.K. INNOVATIONS LTD

Cyprus, Nicosia

Danmar Computers sp z o.o.

Poland, Rzeszów

Istituto Superiore E. Mattei

Italy, Fiorenzuola d’Arda

Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat”

Romania, Alexandria

Kekavas Vidusskola

Latvia, Kekava

Η COSMIC INNOVATIONS
είναι μια δυναμική 
εταιρεία παροχής 
συμβουλών που 

προσφέρει ένα τεράστιο 
φάσμα υπηρεσιών 

γεφυρώνοντας το χάσμα 
μεταξύ των εμπορικών και 

των δημόσιων / 
κοινοτικών 

χρηματοδοτικών 
οικοσυστημάτων

Το γενικό γυμνάσιο 
Kekava είναι το 

μεγαλύτερο σχολείο 
του δήμου με περίπου 
1000 μαθητές και 80 

καθηγητές.

Το Παιδαγωγικό Εθνικό Κολέγιο 
"Mircea Scarlat" είναι 

αντιπροσωπευτικό σχολείο σε 
τοπικό και εθνικό επίπεδο. είναι 

το μοναδικό παιδαγωγικό 
γυμνάσιο της περιοχής.

Η Danmar Computers είναι ένας 
οργανισμός που παρέχει 

επαγγελματική κατάρτιση στον 
τομέα της πληροφορικής και 

αναπτύσσει και παρέχει υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής μάθησης από το έτος 

2000. Ασχολείται με: κατάρτιση, 
ανάπτυξη προγραμμάτων και 

εκπαιδευτικού υλικού, παροχή 
συμβουλών, σχεδιασμό 

ιστοσελίδων και συστήματα 
ηλεκτρονικής μάθησης.

Το Istituto Statale d'Istruzione
Superiore Mattei είναι ένα ιταλικό 
κρατικό ανώτερο δευτεροβάθμιο 

σχολείο για μαθητές ηλικίας 14-19 
ετών, το οποίο παρέχει πέντε 

διαφορετικά μαθήματα σπουδών. Το 
σχολείο έχει 900 μαθητές, πάνω από 

90 εκπαιδευτικούς και 27 μη 
διδακτικό προσωπικό.

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

Συντονιστής Πολωνία, Κρόσνο

Η κοινωνία εναλλακτικής εκπαίδευσης WSZECHNICA ξεκίνησε να λειτουργεί το 1996. Όλες οι μορφές εκπαιδευτικών σεμιναρίων για 
τους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί της τεχνολογίας των πληροφοριών, βρίσκονται στο κύριο πεδίο ενδιαφέροντος από

την αρχή. Προσφέραμε μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, έχουν προσφερθεί προηγμένες 
συνεδρίες κατάρτισης 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.

Ακολουθήστε μας στο Facebook και επισκεφτείτε: https://www.codeit-
project.eu

ΕΤΑΙΡΟΙ

Μείνε μαζί μας! Επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας σας!

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

