
 

 

  

4ον Ενημερωτικό Δελτίο 

 
 3η Διακρατική Συνάντηση συντονιστών του 

έργουErasmus+ DigiEU 
  
Η Τρίτη διακρατική συνάντηση των συντονιστών του έργου Erasmus+ DigiEU 
πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο 
Μετά από δύο χρόνια, οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν με φυσική 
παρουσία στην Πάφο. 
 

 
 

 



Το έργο DigiEU αντιμετώπισε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε παγκόσμια 
κλίμακα, την πανδημία που προκλήθηκε από τον ιό sars covid-19. Παρ 'όλα αυτά, τα 
καθήκοντα και οι στόχοι αναπτύχθηκαν σε όλους τους καθορισμένους χρόνους. 

Με αιτία την πανδημική κρίση, το εκπαιδευτικό πλαίσιο αλλάζει, εφαρμόστηκε η 
ανοιχτή εκπαίδευση με τη χρήση της τεχνολογίας και τα εκπαιδευτικά συστήματα σε 
όλο τον κόσμο έπρεπε να προσαρμοστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα σε μια νέα 
πραγματικότητα - 3.0. (TEAL) 

Πιο πολύ τώρα παρά ποτέ, πιστεύουμε στη σημαντικότητα του έργου DigiEU, στα 
πλεονεκτήματα των ψηφιακών εργαλείων, gamification, των διαδραστικών στοιχείων 
και στην ευκολία με την οποία αυτά μπορούν να προσαρμοστούν στα διάφορα 
μαθησιακά πλαίσια. 

Στη συνάντηση της Πάφου, οι εταίροι αναθεώρησαν τις εκκρεμείς εργασίες, τα 
επόμενα βήματα και τη στρατηγική για να εξασφαλίσουν την επιτυχία και την 
καλύτερη υλοποίηση όλων των σημείων του έργου. 

  

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ DigiEU! 

Με χαρά σας ενημερώσουμε για: 

- Τα θέματα της συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο. 

- Τα αποτελέσματα της συνάντησης – Πνευματικά παραδοτέα. 

- Τις προοπτικές και τα επόμενα βήματα του έργου. 

 

Το έργο DigiEU προωθεί την ποιοτική διδασκαλία και μάθηση, τον εκσυγχρονισμό 
των σχολείων, την ενεργή συμμετοχή των μαθητών, και την κατανόηση των 
εκπαιδευτικών πρακτικών στις χώρες εταίρους. 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΟΥ 

Το εγχειρίδιο του έργου αποτελείται από 5 κεφάλαια, θεμελιωδώς δομημένα σε 
θεωρητική και πρακτική βάση. 

•Κεφάλαιο 1ον -  Εισαγωγή 

• Κεφάλαιο 2ον - ΕΡΕΥΝΑ / ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

• Κεφάλαιο 3ον - ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΑΛ 



• Κεφάλαιο 4ον 1- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ 

• Κεφάλαιο 4ον 2- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ 

• Κεφάλαιο 5ον  - Συμπεράσματα 
 

 
Το εγχειρίδιο θα βρίσκεται σύντομα στην ιστοσελίδα του έργου μας, 
μόλις ένα κλικ μακριά! 
www.digi-eu.eu   
 

 
 
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ (C1) 

Η πιλοτική δοκιμή του έργου DigiEU περιέχει δύο φάσεις: 

1. Εθνική ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ: δοκιμή των παραδοτέων IO1 και IO2, που έγινε το 
Φεβρουάριο του 2021 σε κάθε μία από τις χώρες εταίρους του έργου. 

2. Διεθνής πιλοτική δοκιμή: θα γίνει στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας (C1) 

  

Πότε ; 

                 16-17-18 Νοεμβρίου, 2021 

 

Ποιοι ;  

- 25 εκπαιδευτικοί (Επιστήμη, Βιολογία, Μαθηματικά, Πληροφορική, Σχεδιαστές, 
Αγρότες, Διατροφολόγοι) 

- 50 μαθητές 

- 4 σύμβουλοι  

Πως; 

              Στην πιλοτική δοκιμή, σε δύο μέρη, ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό, που θα 
γίνει στο Λύκεο Liceul Theoretic Marin Preda στο Turnu Magurele, οι συμμετέχοντες 
θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα πνευματικά παραδοτέα του έργου με τη 
συμμετοχή των μαθητών, να διαδώσουν τη καινούργια γνώση στους μαθητές και 
καθηγητές και να συλλέξουν σχόλια για το Expert Toolkit και την εφαρμογή Game-

http://www.digi-eu.eu/


Digital Garden. Η ανατροφοδότηση θα βοηθήσει τους εταίρους να ρυθμίσουν με 
ακρίβεια την τελική έκδοση των παραδοτέων του έργου. 

               Ακολουθήστε μας στο Facebook και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου 
για ενημέρωση και περισσότερες πληροφορίες για την Εκπαιδευτική δραστηριότητα 
στη Ρουμανία!   

 
   

Επισκεφτείτε μας στο:  
Facebook.com/DigitalGardenEU  
www.digi-eu.eu  
 

  
  

  
  
  

 

 

 

 

PROJECT PARTNERS  

The project is developed by five partners from five  

different EU countries:     
  

 
 

Project number :2019-1-IT02-KA201-062276   

     

http://www.digi-eu.eu/

