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Καλώς ήρθατε στο δεύτερο Δελτίο Τύπου του Erasmus+  σχεδίου με τίτλο “The hybrid 
future of scholar education. The digital skills we need to cope with complexity.” με 
ακρώνυμο  DigiComplex και Αριθμό Αναφοράς 2021-1-ES01-KA220-SCH-000027726. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών 
σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης αποτελεί βασικό πυλώνα και προτεραιότητα της 
διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
εκπαιδευτούν ώστε να ενσωματώνουν αποτελεσματικά τις ψηφιακές τεχνολογίες 
στις διδακτικές τους πρακτικές, προκειμένου να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες 
των μαθητών τους και να καταστήσουν τη μαθησιακή διαδικασία πιο ευχάριστη και 
αποτελεσματική. Το DigiComplex στοχεύει να καλύψει αυτό το κενό δημιουργώντας 
ψηφιακές λύσεις και καταρτίσεις εκπαιδευτικών που είναι προσαρμοσμένες στο 
παρόν και το μέλλον της υβριδικής εκπαίδευσης (επιτόπια και διαδικτυακά). 

Η υλοποίηση του σχεδίου εξελίσσεται σύμφωνα με τον προβλεπόμενο 
προγραμματισμό και η κοινοπραξία έχει να μοιραστεί μερικές ενδιαφέρουσες 
πρόσφατες εξελίξεις. Η έρευνα δευτερογενών στοιχείων έχει ολοκληρωθεί, 
προσδιορίζοντας τις ανάγκες των ομάδων-στόχων και καθορίζοντας τα πέντε σχετικά 
θέματα, καθώς και τις κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας και μαθησιακές 
προσεγγίσεις που θα ενσωματωθούν στο Πρόγραμμα Σπουδών και Κατάρτισης. 
Αυτό είναι το 1ο Αποτέλεσμα του Σχεδίου, το οποίο αναπτύσσεται από τους 
εταίρους. 

Ένα από τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι το Εκπαιδευτικό Παιχνίδι 
DigiComplex και η κοινοπραξία εργάζεται πάνω στο πλαίσιο και τη δομή του. Αυτή 
η διαδικτυακή εφαρμογή, μαζί με την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης και τους 
Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, θα δώσει πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο 
άτομο σε όλους τους OER (εγχειρίδια, παρουσιάσεις, πολυμέσα, τρισδιάστατα 
αντικείμενα και κατασκευές) που αναπτύχθηκαν καθώς και στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα.  

 Στις 15 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο της Πορτογαλίας η 2η Διακρατική 
Συνάντηση των εταίρων. Στις 15 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο της 
Πορτογαλίας η 2η Διακρατική Συνάντηση των εταίρων για το έργο. Κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης, είχαν την ευκαιρία να επανεξετάσουν την πρόοδο του έργου και τις 
δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, καθώς και τα 
διοικητικά καθήκοντα. Επιπλέον, εξετάστηκαν η ανάπτυξη των Αποτελεσμάτων του  
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Σχεδίου και τα επερχόμενα καθήκοντα που είναι απαραίτητα για την επιτυχή 
υλοποίηση του Σχεδίου. 

 

 

 

 

 

 

 

Η διάδοση των δραστηριοτήτων του σχεδίου είναι ένα από τα πιο σηµαντικά 
ζητούµενα της κοινοπραξίας. Για το σκοπό αυτό, δημιούργησαν έναν ιστότοπο και 
μια σελίδα στο Facebook για την προώθηση όλων των δράσεων και του υλικού τους, 
διασφαλίζοντας ότι το σχέδιο τους θα παραμείνει ορατό και προσβάσιμο για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Μπορείτε να τις επισκεφθείτε και να μάθετε περισσότερα για το 
σχέδιο κάνοντας κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους:  

Ιστοσελίδα: https://digicomplexity.eu/  

Facebook: https://www.facebook.com/Digicomplex  

 

Το έργο DigiComplex, το οποίο εκτελείται από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 1η 
Ιανουαρίου 2023, υλοποιείται από επτά εταίρους:  

https://digicomplexity.eu/
https://www.facebook.com/Digicomplex

