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1ο Δελτίου Τύπου 

 

To DigiComplex είναι ένα σχέδιο Erasmus+ το οποίο στοχεύει στην αξιοποίηση 

ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών καθώς και στην επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών για την καλύτερη δυνατή υποστήριξή τους στην εφαρμογή της 

υβριδικής εκπαίδευσης.  

Οι στόχοι του σχεδίου είναι οι ακόλουθοι: 

 Ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της κοινότητας, του σχολείου, των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών μέσω της χρήσης προηγμένων τεχνολογικών 

εργαλείων 

 Δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει τη χρήση 

εκπαιδευτικού λογισμικού, λογισμικό εφαρμογών και εκπαιδευτικά 

παιχνίδια. 

 Ενσωμάτωση εργαλείων πληροφορικής σε κάθε μαθησιακό περιβάλλον. 

 Παροχή πρόσβασης σε όλα τα είδη προηγμένων εργαλείων πληροφορικής 

καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος. 

 Παροχή κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων σε όλους τους μαθητές, 

συμβάλλοντας σε μια σχολική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. 

 Παροχή τεχνολογικών εργαλείων στους εκπαιδευτικούς για την επίτευξη 

μαθησιακών σκοπών και στόχων. 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου θα δημιουργηθεί ένα Πρόγραμμα 

σπουδών & κατάρτισης πέντε ενοτήτων αξιοποιώντας κατάλληλες τεχνικές, 

μεθόδους για διαδικτυακά μαθήματα. Επιπλέον, η κοινοπραξία θα αναπτύξει μια 

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης και Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, που θα 

είναι ελεύθερα διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες. Επιπλέον, στο πλαίσιο του σχεδίου 

εκτός από το Πρόγραμμα Σπουδών θα αναπτυχθεί ένα Εκπαιδευτικό Παιχνίδι. 

Οι επωφελούμενοι του έργου είναι:  

- δάσκαλοι, καθηγητές, εκπαιδευτές ή επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για 

τον εκπαιδευτικό συντονισμό, οι οποίοι θα ενισχύσουν τις γνώσεις  τους 

σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων αλλά και τους τρόπους 

αξιοποίησης της τεχνολογίας στην τάξη 

- μαθητές οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν με τρόπο πιο ευχάριστο 

και δημιουργικό μέσα από τη χρήση εργαλείων τεχνολογίας. 
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Στις 21 και 22 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διακρατική συνάντηση των 

εταίρων του σχεδίου στο Βαγιαδολίδ της Ισπανίας. Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας 

συνάντησης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με 

την υλοποίηση του σχεδίου.  

 

 

 

 

 

 

 

Το σχέδιο "The hybrid future of scholar education. The digital skills we need to cope 

with complexity" με ακρωνύμιο DigiComplex. Η περίοδος υλοποίησης του σχεδίου 

είναι από 01.12.2021 έως 01.12.2023. 

 

 

Η κοινοπραξία αποτελείται από τους ακόλουθους εταίρους: 

 


