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Στόχος της ιδέας μας είναι να εκπαιδεύσουμε αλλά και να ενθαρρύνουμε, τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και 

τους μαθητές, να συνεργάζονται και να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με δημιουργικό και αποτελεσματικό 

τρόπο. Στα σημερινά εκπαιδευτικά συστήματα, στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, γίνεται πολύ δύσκολο για τους 

εκπαιδευτικούς να παρακινήσουν τους μαθητές τους να διδαχθούν το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο παρουσιάζεται 

στην τάξη. Έρευνες που έγιναν σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των εταίρων του προγράμματος, κατά την 

περίοδο ανάπτυξης ιδεών του έργου, αποδεικνύουν το ευρέως διαδεδομένο γεγονός οτι οι μαθητές «βαριούνται» 

εύκολα από το ακαδημαϊκό περιεχόμενο που παρουσιάζεται κατά την επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας επικεντρώνονται στην παροχή γεγονότων. Ωστόσο η πρόσβαση και η 

κατανάλωση πολλών πληροφοριών δεν είναι μάθηση.  Το να είσαι ενημερωμένος δεν είναι το ίδιο με το να 

είσαι μορφωμένος. Η εικονική πραγματικότητα (VR) μπορεί να παρακινήσει τους μαθητές, με κατεύθυνση την 

ακαδημαϊκή τους πρόοδο. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία VR, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσελκύσουν 

την προσοχή των μαθητών στο αναπτυγμένο εκπαιδευτικό υλικό VR και να κάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία 

συναρπαστική και πιο αποτελεσματική. Αναμφισβήτητα το VR βρίσκεται στο κατώφλι της εκπαίδευσης και 

πρόκειται να αλλάξει τον κόσμο που ήδη γνωρίζουμε. Οι νέες σχολικές τάξεις θα είναι τεχνολογικά προηγμένοι 

χώροι μάθησης αφού η τεχνολογία VR θα επιτρέψει την μεγάλη εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης. 

Ως κάποια εμπόδια θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την έλλειψη του απαραίτητου εξοπλισμού πληροφορικής 

καθώς και την έλλειψη δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ώστε να εφαρμόσουν τη συγκεκριμμένη τεχνολογία. 

Όπως επίσης και το να εφαρμόσουν το υλικό τους με τέτοιο τρόπο  ώστε να είναι ευκολότερο να εισαγάγουν το 

υλικό VR ως μέρος του αναλυτικού προγράμματος της τάξης. 

Οι κύροι στόχοι του προγράμματος είναι να γίνει η εκπαιδευτική διαδικασία καλύτερη και  πιο ελκυστική στις 

περιοχές των Δήμων Ludbreg στην Κροατία, Kochani στη Βόρεια Μακεδονία, στη Λεμεσό, Κύπρο αλλά και στο 

Pazardzhik στη Βουλγαρία με την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας καινοτόμου μεθοδολογίας μάθησης που 

βασίζεται στην εικονική πραγματικότητα. Στην αύξηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση του διαθέσιμου διαδικτυακού εκπαιδευτικού 

υλικού VR στις τάξεις τους. Στην καθιέρωση στρατηγικών συνεργασιών διαφόρων κοινωνικοοικονομικών 

1. Εισαγωγή
1.1. Σχετικά με το 
πρόγραμμα
Κύρια ιδέα του προγράμματος «Εφαρμογή μεθοδολογίας μάθησης με βάση την εικονική 
πραγματικότητα στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» είναι η δημιουργία καινοτόμων 
παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων που θα βασίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες. 
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οργανισμών για την αύξηση του επιπέδου ποιότητας της εκπαίδευσης με την εφαρμογή των καλύτερων 

πρακτικών και την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων. Οι ειδικοί στόχοι των προγραμματισμένων 

δραστηριοτήτων θα είναι: η ανάπτυξη της δικής σας καινοτόμου εκπαιδευτικής ενότητας βασισμένη στη χρήση 

τεχνολογίας VR.  Να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των μαθητών στα σχολικά μαθήματα με τη βοήθεια της της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίαε VR.  Να βελτιώσουν τις δεξιότητες της ομαδικής εργασίας των μαθητών μέσω της 

διεθνικής εκδήλωσης στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης διδακτικής εργασίας. Να εφαρμοστεί ένα διακρατικό 

δίκτυο εκπαιδευτικών με τη χρήση της πλατφόρμας eTwinning αλλά και να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο 

δράσης για διεθνή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης. Η εταιρική σχέση περιλαμβάνει διαφορετικούς 

τύπους οργανισμών: Τοπική αυτοδιοίκηση του Ludbreg (CRO), τέσσερα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(Ludbreg, Pazardzik, Kocani και Λεμεσός), δύο NGOs LAG Kocani (MK) και CSEG(BG) και SMEs (CRO και ΚΥΠΡΟΣ).

Τοπικοί δημόσιοι φορείς και NGOs θα προετοιμάσουν ένα έγγραφο για την ανάπτυξη της στρατηγικής διακρατικής 

εταιρικής σχέσης μεταξύ των τοπικών δημόσιων φορέων, σχολείων και NGOs από τέσσερις δήμους (Ludbreg, 

Kochani, Pazardzik και Λεμεσό) για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας χρησιμοποιώντας καινοτόμες 

μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές βασισμένες στις νέες τεχνολογίες. Οι καθηγητές θα εκπαιδευτούν για τη χρήση 

και την ολοκλήρωση των εργασιών για το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα VR όπως επίσης και ένας αριθμός μαθητών 

(436) στη δοκιμή των μεθόδων εκπαίδευσης και να παρακολουθήσουν το μάθημα σε μορφή και περιεχόμενο. Οι 

εκπαιδευτές (SME) θα έχουν την ευθύνη να ασχοληθούν με την προετοιμασία του εκπαιδευτικού προγράμματος 

και υλικού (Οδηγίες).

Οι NGOs θα αναλάβουν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, τη διοργάνωση και 

πραγματοποίηση εκδηλώσεων και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

«Στρατηγικό σχέδιο δράσης για διεθνική συνεργασία ως προς την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

σε  Kochani, Pazardzik, Ludbreg και Λεμεσό, με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων και βέλτιστων πρακτικών 

που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες» αποτελεί ένα καλό δείγμα για τη νέα προσέγγιση για τη δημιουργία 

στρατηγικής εταιρικής σχέσης στη διακρατική συνεργασία μεταξύ κοινωνικοοικονομικών οργανισμών 
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(τοπικός φορέας, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αστικός τομέας και ΜΜΕ) με στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής 

καινοτόμων και καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο κύριος στόχος είναι να προσδιοριστούν 

νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις βασισμένες στις νέες τεχνολογίες (Πόροι ανοιχτής εκπαίδευσης, augmented 

reality και λογισμικό εκπαίδευσης βασισμένο στην εικονική πραγματικότητα κ.λπ.) και την εφαρμογή του σε 

ειδικά διαμορφωμένες δραστηριότητες ανεπίσημης εκπαίδευσης σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των 

εταίρων του προγράμματος. Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων που θα προβλεφθούν στο σχέδιο δράσης που 

έχει ήδη δημιουργηθεί θα εξασφαλίσει την αναγνώριση των έργων των έμπειρων εταίρων που αναπτύχθηκαν 

σε πολλά προηγούμενα έργα της ΕΕ και που θα δοθούν ως συγκεκριμμένες δραστηριότητες με συγκεκριμμένο 

χρονικό πλαίσιο, με ενσωματωμένα απαραίτητα οικονομικά μέσα που είναι απαραίτητα για την υλοποίησή τους. 

Επίσης, το έγγραφο περιλαμβάνει συγκεκριμένα μελλοντικά βήματα συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων 

εταίρων του έργου, ιδίως προς την εφαρμογή των αναπτυγμένων ιδεών έργων σε προβλεπόμενες δράσεις 

ενώπιον κονδυλίων της ΕΕ και άλλων πιθανών χορηγών.

Με την ανάπτυξη αυτού του σχεδίου δράσης λαμβάνεται υπόψη μια ποικιλία καινοτόμων εκπαιδευτικών 

μεθόδων καθώς και καλών πρακτικών ως δυνατότητες βελτίωσης των εκπαιδευτικών διαδικασιών στα σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των εταίρων του έργου,

αλλά και οι προβλεπόμενες δραστηριότητες βασίζονται σε ιδέες έργων κατάλληλες για εφαρμογή σε άλλα 

σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολεία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το σχέδιο 

δράσης είναι διαθέσιμο για δωρεάν διαδικτυακή λήψη από τον ιστότοπο του έργου από κάθε ενδιαφερόμενο 

ενδιαφερόμενο και θα παρουσιαστεί σε κάθε μια από τις Τελικές εκδηλώσεις Εθνικής Διάδοσης.

Το εκπαιδευτικό σύστημα στη 

Δημοκρατία της Κροατίας αποτελείται 

από:

• Πρώιμη και προσχολική εκπαίδευση

• Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

• Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

• Τριτοβάθμια εκπαίδευση

2. Η παρούσα κατάσταση στον 
εκπαιδευτικό τομέα των τεσσάρων 
συμμετεχόντων χωρών

2.1. Ludbreg, Κροατία
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Η πρώιμη και προσχολική εκπαίδευση στη 

Δημοκρατία της Κροατίας περιλαμβάνει την 

ανατροφή, την εκπαίδευση και τη φροντίδα των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας, και πραγματοποιείται 

μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης, υγειονομικής 

περίθαλψης, διατροφής και κοινωνικής μέριμνας για 

παιδιά ηλικίας έξι μηνών έως τη φοίτησή τους στο 

σχολείο.

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη Δημοκρατία της 

Κροατίας είναι υποχρεωτική και δωρεάν για όλα τα 

παιδιά ηλικίας μεταξύ έξι και δεκαπέντε ετών και 

για μαθητές με πολλαπλές αναπτυξιακές αναπηρίες 

έως την ηλικία των 21 ετών. Για άτομα άνω των 15 

ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει το υποχρεωτικό 

δημοτικό σχολείο, υπάρχει δυνατότητα ένταξης στο 

πρόγραμμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα 

σε όλους, υπό ίσους όρους και ανάλογα με τις 

δυνατότητές τους, μετά την ολοκλήρωση της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, να αποκτήσουν 

γνώσεις και ικανότητες για εργασία και συνέχιση της 

εκπαίδευσής τους.

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Κροατία σε εθνικό επίπεδο 

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχει σε όλους, μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό 

ίσες συνθήκες και με βάση τις ατομικές ικανότητες, την ευκαιρία να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες 

που απαιτούνται για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να αναλάβουν περαιτέρω εκπαίδευση σε ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται από σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και άλλα νομικά πρόσωπα και περιλαμβάνει διάφορους τύπους και μορφές εκπαίδευσης, εκπαίδευσης, 

προσόντων και κατάρτισης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας, 87/2008, 86/2009, 

92/2010, 105/2010-κορ., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 και 152/2014).

Τα ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι: σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι φοιτητικές εστίες.

Τα προγράμματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα εξής:

• Προγράμματα κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• Προγράμματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;

• Προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης.

Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί μέρος του 

μοναδικού εκπαιδευτικού συστήματος της 

Δημοκρατίας της Κροατίας και περιλαμβάνει 

διαδικασίες μάθησης ενηλίκων που προορίζονται για 

την εκπαίδευση για καλύτερη απασχολησιμότητα και 

προσωπική ανάπτυξη του ατόμου.

Η καλλιτεχνική εκπαίδευση είναι διαθέσιμη σε 

όλους υπό ίσους όρους, ανεξάρτητα από φυλή, 

χρώμα, φύλο, γλώσσα, θρησκεία, πολιτικές ή 

άλλες πεποιθήσεις, εθνική ή κοινωνική καταγωγή, 

ιδιοκτησία, γέννηση, κοινωνική θέση, αναπηρία, 

σεξουαλικό προσανατολισμό και ηλικία, ανάλογα 

με τις ικανότητές τους  και σύμφωνα με τον περί 

Καλλιτεχνικής Αγωγής Νόμο.

Υψηλότερης ποιότητας εκπαίδευση είναι 

προϋπόθεση για μια επιτυχημένη κοινωνία. Ως εκ 

τούτου, ένα από τα κύρια καθήκοντα του Υπουργείου 

Επιστήμης και Παιδείας είναι να φροντίσει για τη 

δημιουργία ενός πνευματικού πυρήνα που θα φέρει 

εις πέρας αυτό το σημαντικό έργο με τη βοήθεια 

πανεπιστημίων, πολυτεχνείων και κολεγίων.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 – IO3 7



Τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανάλογα με το είδος του προγράμματος που προσφέρουν, είναι τα 

εξής:

• Γυμνάσια.

• Επαγγελματικές ή εμπορικές σχολές.

• Σχολές Καλών Τεχνών.

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ LUDBREG

Στην προσχολική εκπαίδευση στο Ludbreg υπάρχουν τρία νηπιαγωγεία που έχουν χωρητικότητα για τριακόσια 

παιδιά από την περιοχή του Ludbreg.

Το νηπιαγωγείο „Radost“ ανήκει στην πόλη του Ludbreg. Εκτός από τα βασικά προγράμματα, υλοποιούνται 

επίσης σύντομα μαθήματα για πρώιμα αγγλικά και γερμανικά. Εκτός από μαθήματα, το Νηπιαγωγείο 

διοργανώνει και θεματικά εργαστήρια.

Το Νηπιαγωγείο «Iskrica» εκτελεί ένα πρωτοβάθμιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και από 

σύντομα προγράμματα πραγματοποιεί πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας από νωρίς, θρησκευτικό 

πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας με χαρισματικά παιδιά. Επίσης, το Νηπιαγωγείο διαθέτει παιχνίδι 

προσαρμογής.

Το νηπιαγωγείο «Smjehuljica» έχει το πολύ 110 παιδιά σε τρεις εκπαιδευτικές ομάδες: νηπιαγωγεία, νηπιαγωγεία 

μικρών και μεγάλων. Εκτός από το κανονικό πρόγραμμα στο Νηπιαγωγείο οργανώνονται θρησκευτικά 

προγράμματα και εργαστήρια για παιδιά.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ LUDBREG 

Το δημοτικό σχολείο Ludbreg είναι ένα δημόσιο ίδρυμα γενικής εκπαίδευσης παιδιών και νέων. Το σχολείο 

εκτελεί τις εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη Δημοκρατία 

της Κροατίας ρυθμίζεται από το νόμο περί εκπαίδευσης στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και ως εκ τούτου το δημοτικό σχολείο Ludbreg εφάρμοσε την υποχρεωτική πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Επιπλέον, εκτελεί τη δραστηριότητα της βασικής μουσικής εκπαίδευσης για τα ακόλουθα 

προγράμματα: πιάνο, κιθάρα, ακορντεόν, μπλοκ φλάουτο, φλάουτο, κλαρινέτο, τρομπέτα, κόρνο, σαξόφωνο, 

ντραμς και ανάπτυξη φωνής (σολφέζ). Το σχολείο λειτουργεί με βάση το σχολικό πρόγραμμα σπουδών και το 

ετήσιο πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας.

Σήμερα, το δημοτικό σχολείο Ludbreg διαθέτει συνολικά 36 τμήματα - 17 τμήματα διδασκαλίας στην τάξη και 

16 τμήματα διδασκαλίας θεμάτων. Το σχολείο έχει συνολικά 731 μαθητές - 367 μαθητές από την 1η έως την 4η 

τάξη και 364 μαθητές από την 5η έως την 8η τάξη. Επίσης, το σχολείο έχει λειτουργήσει 3 τμήματα για μαθητές 

με αναπηρία στα οποία φοιτούν συνολικά 19 μαθητές. Το Μουσικό Τμήμα του σχολείου έχει 6 τμήματα και 

εγγράφει 154 μαθητές.

ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – ΠΟΛΗ ΤΟΥ LUDBREG
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Το δημοτικό σχολείο Ludbreg εκτός από τις κανονικές τάξεις έχει και μαθήματα επιλογής στα οποία οι μαθητές 

μπορούν να επιλέξουν επιπλέον μαθήματα επιλογής όπως Πληροφορική, Γερμανικά ή Κατήχηση.

Επιπλέον, το σχολείο οργανώνει διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες που επιδιώκουν να ενεργοποιήσουν και 

να παρακινήσουν τους μαθητές στο σχολείο και τη μάθηση. Επίσης, μέσω της συμμετοχής τους σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες, οι μαθητές αποκτούν νέες δεξιότητες και ικανότητες που μπορούν να τους βοηθήσουν σε 

όλη τη διάρκεια της σχολικής τους εκπαίδευσης. Μερικές εξωσχολικές δραστηριότητες είναι: το θέατρο, νέοι 

ερευνητές, δημιουργικά εργαστήρια, εργαστήρια τέχνης, αίθουσα παιχνιδιών, αναγνωστήρια, αθλητικές 

δραστηριότητες, χορευτικά συγκροτήματα, χορωδία, νέοι τεχνικοί, πρώτες βοήθειες και άλλα.

ΛΥΚΕΙΟ LUDBREG

Το Λύκειο Λούντμπρεγκ είναι ένα νεοσύστατο σχολικό ίδρυμα που ξεκίνησε τις εργασίες του τη σχολική χρονιά 

2013/2014. Το Λύκειο Ludbreg μετακόμισε σε αυτή τη νέα τοποθεσία τον Φεβρουάριο του 2015 στην πλατεία 

St. Trinity 16, ενώ την στιγμή χτίζεται ένα νέο σχολικό κτίριο.

Εκτός από τα κανονικά μαθήματα στο σχολείο θα πραγματοποιηθούν πρόσθετα μαθήματα που θα επιτρέψουν 

στους μαθητές να εφαρμόσουν πρακτικά τις αποκτηθείσες γνώσεις και δημιουργικότητα, να αποκτήσουν 

νέες γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και στάσεις που σχετίζονται με μαθητές ώστε να μπορέσουν αργότερα να 

συμμετέχουν αποτελεσματικά στη ζωή. Αυτή η μορφή διδασκαλίας προορίζεται για μαθητές που δείχνουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή ταλέντο σε ένα συγκεκριμένο πεδίο σπουδών και θέλουν να μάθουν περισσότερα ή να 

προετοιμαστούν για όλα τα επίπεδα διαγωνισμού.

Πρόσθετα μαθήματα θα οργανωθούν κάποια στιγμή που θα χρειαστεί ένα τέτοιο έντυπο για τους μαθητές 

και θα περιλαμβάνει ενεργές διδακτικές - μεθοδικές προσεγγίσεις όπως εργαστήρια, εργασίες, επιτόπια 

διδασκαλία, παρατήρηση, παρακολούθηση και ενθάρρυνση χαρισματικών μαθητών και προετοιμασία για 

διαγωνισμούς. Η συμπληρωματική εκπαίδευση απευθύνεται σε όσους μαθητές δυσκολεύονται να κατακτήσουν 

ένα συγκεκριμένο μέρος του μαθήματος. Η διδασκαλία αυτή δεν έχει συνεχιζόμενο χαρακτήρα, αλλά θα 

διατηρηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητή από εκείνα τα διδακτικά πεδία ή/και μαθήματα που χρειάζονται. 

Οι εξωσχολικές δραστηριότητες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των ενδιαφερόντων και των ταλέντων των 

μαθητών σε διάφορους τομείς και θα διεξάγονται κυρίως με τη μορφή διδασκαλίας εργασίας και έργου καθώς 

και εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Το Λύκειο Ludbreg παρέχει 

εκπαίδευση σε 4 ετήσια εκπαιδευτικά 

προγράμματα:

• Τεχνικός μηχανοτρονικής

• Μηχανικός τεχνικός υπολογιστών

και προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης 3 ετών:

• Κλειδαράς, Τορναδόρος, Φούρναρης (JMO)

• Χειριστής CNC

• Πωλητής, σεφ, χειριστής cnc 

• Βοηθητικά επαγγέλματα (σεφ, ζαχαροπλάστης, κηπουρός) - 

(TES)
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Πιθανές αδυναμίες (Ludbreg):

• Έλλειψη πρακτικής εργασίας στο σχολείο.

• Υπερφόρτωση του διδακτικού περιεχομένου – αυξημένο περιεχόμενο που πρέπει να γίνει σε σύντομο 

χρονικό διάστημα.

• Διάλεξη Ex katedra.

• Έλλειψη εξοπλισμού νέων τεχνολογιών στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικά εξοπλισμού 

VR και AR.

• Έλλειψη χρήσης εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

• Έλλειψη γνώσης των καθηγητών κατά τη χρήση εξοπλισμού.

• Η εκπαίδευση σχετίζεται κυρίως με διαλέξεις, ενώ λείπει η βιωματική γνώση.

2.2. Pazardzhik, Βουλγαρία
Εκπαιδευτικό σύστημα στη Βουλγαρία – Εθνικό επίπεδο

Ο νόμος για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση (που ισχύει από 1.8.2016) παρέχει τη νομική βάση για το 

συνολικό εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και θεσπίζει το δικαίωμα των πολιτών να βελτιώνουν συνεχώς την 

εκπαίδευση και τα προσόντα τους. Ο νόμος αναγνωρίζει το δικαίωμα για εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά. Εγγυάται 

την ίση μεταχείριση ανεξάρτητα από το εθνικό ή κοινωνικό τους υπόβαθρο και την τοποθεσία κατοικίας τους· 

εξασφαλίζει προϋποθέσεις και παρέχει ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη και ολοκλήρωση υψηλού επιπέδου 

γνώσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Το βουλγαρικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει παραδοσιακά οργανωθεί στο δημόσιο τομέα. Ωστόσο, υπάρχουν 

πολλά ιδιωτικά σχολεία σε διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση στη Βουλγαρία υποστηρίζεται 

κυρίως από το κράτος μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών (MES). Η οικονομική αυτονομία δίνεται 

στα σχολεία με την οικονομική αποκέντρωση και τους λεγόμενους «κατ‘ εξουσιοδότηση προϋπολογισμούς». 

Η οικονομική αποκέντρωση μεταβιβάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη συγκρότηση και 

την εκτέλεση ενός προϋπολογισμού (κατ‘ εξουσιοδότηση προϋπολογισμοί). Τα σχολεία έχουν περισσότερα 

λειτουργικά δικαιώματα σε σχέση με τη συγκρότηση του προϋπολογισμού και τις δαπάνες, και εκτελούν τις 

δικές τους ανεξάρτητες πολιτικές. 

Η διαπαιδαγώγηση και η εκπαίδευση των παιδιών ξεκινά από τα νηπιαγωγεία. Μπορεί να είναι δημόσια 

δημοτικά ή ιδιωτικά, ανάλογα με το είδος του προϋπολογισμού τους. Τα νηπιαγωγεία είναι για παιδιά ηλικίας 

από 3 έως 6 ετών (όταν ξεκινούν την πρώτη δημοτικού). Οι ομάδες προσχολικής ηλικίας για παιδιά ηλικίας 5 και 

6 ετών είναι υποχρεωτικές και μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε σε νηπιαγωγείο είτε σε δημοτικό σχολείο. Η 

σχολική ετοιμότητα αξιολογείται στο τέλος του σταδίου προσχολικής εκπαίδευσης συγκρίνοντας τα επίκτητα 

μαθησιακά αποτελέσματα με τα μαθησιακά αποτελέσματα που περιγράφονται στα κρατικά πρότυπα. Ένα 

προσωπικό χαρτοφυλάκιο εκδίδεται στο τέλος του προ-δημοτικού σταδίου.

Η σχολική εκπαίδευση είναι δωρεάν στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο 

δημόσιο τομέα. Είναι υποχρεωτικό για παιδιά από 5 έως 16 ετών. 
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Η επαγγελματική κατάρτιση περιλαμβάνει τις ικανότητες που απαιτούνται για την απόκτηση επαγγελματικών 

προσόντων, καθώς και για την εκπλήρωση των απαιτήσεων επιλεξιμότητας του επαγγέλματος ή του 

επαγγέλματος, εάν υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων και 

επαγγελμάτων.

Τα επαγγελματικά λύκεια στοχεύουν στην επίτευξη του κρατικού εκπαιδευτικού προτύπου για την απόκτηση 

επαγγελματικών προσόντων κατά τη διάρκεια των δύο γυμνασιακών σταδίων του κύκλου σπουδών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μπορούν να υπάρξουν και καινοτόμα σχολεία, τα οποία ανακηρύσσονται ως τέτοια με διάταγμα του 

Υπουργικού Συμβουλίου. Τα σχολεία αυτά θα πρέπει να βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα της εκπαίδευσης 

με:

1. Ανάπτυξη και εισαγωγή καινοτόμων στοιχείων σχετικά με την οργάνωση ή/και το περιεχόμενο της 

εκπαίδευσης.

2. Οργάνωση με νέο ή βελτιωμένο τρόπο της διαχείρισης, της εκπαίδευσης και του μαθησιακού περιβάλλοντος.

3. Χρήση νέων μεθόδων διδασκαλίας.

4. Ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού περιεχομένου, σχολικών προγραμμάτων και σχολικών σχεδίων.

Τα επίπεδα σχολικής εκπαίδευσης στη Βουλγαρία είναι:

• Δημοτική εκπαίδευση (τάξεις 1 - 4).

• Προδευτεροβάθμια εκπαίδευση (τάξεις 5 - 7).

• Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τάξεις 8 - 10).

• Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τάξεις 10 - 12).

Τα σχολεία στη Βουλγαρία είναι κρατικά, δημοτικά, ιδιωτικά 

ή εκκλησιαστικά και ανάλογα με τον τύπο εκπαίδευσης και 

διδασκαλίας που παρέχουν – μη εξειδικευμένα και εξειδικευμένα.  

Ανάλογα με το στάδιο ή το βαθμό 

εκπαίδευσης, τα μη εξειδικευμένα 

σχολεία είναι:

• πρωτοβάθμια (I - IV τάξη)

• δημοτικό (I - VII τάξη)

• δευτεροβάθμια (VIII - XII τάξη)

• ενοποιημένο (I - X τάξη) 

• γυμνασίου (I – XII τάξη)

Τα ειδικά σχολεία περιλαμβάνουν δεξιότητες σε βάθος με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και σύμφωνα με τα 

κρατικά εκπαιδευτικά πρότυπα για την ειδική εκπαίδευση.

Ειδικά προγράμματα είναι τα ακόλουθα: 

• ξένες γλώσσες

• κλασσικές μελέτες 

• κοινωνικές επιστήμες

• οικονομική ανάπτυξη

• επιστήμη λογισμικού και υλικού

• επιχειρηματικότητα 

• μαθηματικά

• φυσικές επιστήμες

• εικαστικές τέχνες

• μουσική

• φυσική αγωγή και αθλητισμός

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 – IO3 11



Τα εξειδικευμένα σχολεία εκπαιδεύουν ειδικούς σε συγκεκριμένους τομείς όπως ο αθλητισμός, οι τέχνες, ο 

πολιτισμός και οι ανάγκες των διαφόρων θρησκειών. Τα εξειδικευμένα σχολεία είναι:

● Αθλητικά σχολεία (V έως XII).

● σχολεία πολιτισμού (τάξεις I έως XII, V έως XII ή VIII έως XII).

● σχολές τεχνών (τάξεις I έως XII, V έως XII ή VIII έως XII).

● πνευματικά σχολεία (τάξεις VIII έως XII).

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεκινά κανονικά όταν ένα παιδί κλείσει τα επτά, αλλά δεν είναι ασυνήθιστο οι γονείς 

να θεωρούν τα παιδιά τους ικανά να ξεκινήσουν την 1η τάξη στην ηλικία των έξι ετών. Μετά την ολοκλήρωση της 

τέταρτης τάξης, οι μαθητές παίρνουν πιστοποιητικό δημοτικής εκπαίδευσης. Για να λάβουν δίπλωμα βασικής 

εκπαίδευσης, οι μαθητές μπορούν να πάνε σε σχολείο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή να επιλέξουν 

να φοιτήσουν σε γενικό γυμνάσιο. 

Στα περισσότερα σχολεία, το σχολικό έτος ξεκινά στις 15 Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται έως τις 15 ή 30 

Ιουνίου. Κάθε σχολική χρονιά έχει δύο περιόδους. Στα περισσότερα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

απαιτούνται διαγωνιστικές εξετάσεις για εισαγωγή. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν από έναν αριθμό 

διαφορετικών τύπων σχολείων, με το καθένα να προσφέρει διαφορετική εστίαση (όπως μαθηματικά και θετικές 

επιστήμες ή ξένες γλώσσες).

Όλες οι Εξετάσεις και οι Κρατικές Εξετάσεις έχουν ως εξής:

1. Δημοτική εκπαίδευση – Δ΄ τάξη (ηλικίας 10/11 ετών)

Κρατική Αξιολόγηση στα ακόλουθα μαθήματα: Βουλγαρική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά, Άνθρωπος 

και Φύση, Άνθρωπος και Κοινωνία 

2. Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – 7η βαθμού (13/14 ετών)

Κρατική Αξιολόγηση στα εξής μαθήματα: Βουλγαρική γλώσσα και Λογοτεχνία και Μαθηματικά. Προαιρετικά, 

οι μαθητές μπορούν να δώσουν και τρίτη εξέταση σε Ξένη Γλώσσα.

3. Α‘ Στάδιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 10η τάξη (16/17 ετών)

Κρατική Αξιολόγηση στα ακόλουθα μαθήματα: Βουλγαρική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά. Οι εξετάσεις 

είναι σε μορφή εξεταστικών δοκιμίων. Προαιρετικά, οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν να παρακαθίσουν σε 

εξέταση μιας ξένης γλώσσας και Πληροφορική.

4. Δεύτερο στάδιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 11η – 12η τάξη (18/19 ετών)

Κρατική Αξιολόγηση στα ακόλουθα μαθήματα: Βουλγαρική γλώσσα και λογοτεχνία, Μαθηματικά. Οι εξετάσεις 

είναι σε δοκιμαστική μορφή. Προαιρετικά, οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν να παρακαθίσουν σε εξέταση 

ξένης γλώσσας.
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Εκπαιδευτικό σύστημα στο Δήμο Pazardzhik 

Ο δήμος Pazardzhik βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της περιοχής Pazardzhik. Καταλαμβάνει έκταση 636.722 

km2 δηλαδή 14,21% από την επικράτεια της περιοχής. Ο δήμος κατέχει την περήφανη δεύτερη θέση ανάμεσα 

σε 12 δήμους της περιοχής. Ο δήμος του Pazardzhik αποτελείται από 32 οικισμούς – διοικητικό κέντρο της 

πόλης Pazardzhik και 31 χωριά. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου για το έτος 2019/2020, ο Δήμος Pazardzhik έχει 

πληθυσμό 105.844 κατοίκους, από τους οποίους οι 67.170 ζουν στην πόλη Pazardzhik και οι 38.674 στα γύρω 

χωριά. Κατατάσσεται στην ένατη θέση έναντι των υπολοίπων δήμων ανάλογα με τον πληθυσμό.

Το εκπαιδευτικό σύστημα του Δήμου Pazardzhik αποτελείται από 33 δημοτικά νηπιαγωγεία και 45 σχολεία – 38 

δημοτικά και 7 κρατικά.

Είδος ιδρύματος σύμφωνα με το σύστημα προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης Χρηματοδότηση Αριθμός

Νηπιαγωγείο  Από το Δήμο 33

Δημοτικό І-ІV τάξη Από το Δήμο 3

Δημοτικό І-VІІ τάξη Από το Δήμο 23

Ενιαίο І-ХІІ τάξη Από το Δήμο 4

Εκπαιδευτικά ιδρύματα/Λύκεια Από το Δήμο 3

Επαγγελματικά ιδρύματα/Λύκεια
Από το Κράτος 6

Από το Δήμο 1

Αθλητικά Λύκεια Από το Δήμο 1

Κέντρα Ειδικής Εκπαιδευτικής Υποστήριξης
Από το Κράτος 1

Από το Δήμο 2

Σχολικοί κοιτώνες/στέγαση Από το Δήμο 1

Σύνολο: 78

Σύμφωνα με στοιχεία το Κρατικό Ινστιρούτο Στατιστικής για τον Δήμο του Pazardzhik το 2019/2020:

• αριθμός εγγεγραμμένων παιδιών σε νηπιαγωγεία – 424

• αριθμός μαθητών στα σχολεία – 11 842

• αριθμός παιδαγωγικού προσωπικού /διδακτικού προσωπικού/ σε νηπιαγωγεία – 270

• αριθμός παιδαγωγικού προσωπικού /διδακτικού προσωπικού/ στα σχολεία – 1035

• αριθμός ομάδων νηπιαγωγείων – 130

• αριθμός σχολικών τάξεων – 511
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Σε δύο σχολεία Λυκείου, το «Georgi Bregov» και το  Λύκειο «Dimitar Gachev» υπάρχουν συνολικά 162 μαθητές 

χωρισμένοι σε 7 τάξεις  – εικαστικά και μουσική. Στο Αθλητικό Σχολείο της πόλης, ο αριθμός των μαθητών που 

εκπαιδεύονται είναι 223 χωρισμένοι σε 11 τάξεις. Ο αριθμός των επαγγελματικών τμημάτων στα δημοτικά 

σχολεία είναι 24 και ανέρχονται συνολικά σε 426 μαθητές.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια λίστα με όλα τις κατευθύνσεις που μπορούν να επιλεγούν από μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός του Δήμου, μετά την αποφοίτηση της 7ης τάξης.  

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Αριθμός 

Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων

Αριθμός τάξεων

Αριθμός 
παιδαγωγικού 
προσωπικού/

διδακτικού 
προσωπικού

Αριθμός 
μαθητών/
μαθητών

Δημοτικά νηπιαγωγεία 33 130 270 3 424

Δημοτικά εξειδικευμένα και μη 
εξειδικευμένα Λύκεια 39 408 846 9 333

Κρατικά και δημοτικά επαγγελματικά 
σχολεία 7 103 189 2 509

Σύνολο 80 641 1 305 15 266

ΟΝΟΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ Κατεύθυνση

Λύκειο, „Georgi Bregov”
Μουσική

Εικαστικά

Σχολή Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών „Konstantin 
Velichkov”

Μαθηματικά

Λογισμικό υλικό

Φυσικές επιστήμες

Λύκειο „Ivan Sergeevich Aksakov”
Ανθρωπιστικές επιστήμες

Φυσικές επιστήμες

Λύκειο Γλωσσών „Bertolt Breht” Ξένες γλώσσες

Λύκειο „Doctor Petar Beron” Επιχειρηματικότητα

Λύκειο „Dimitar Gachev” Μουσική

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια λίστα με μερικά από τα επαγγέλματα και τις επαγγελματικές εκπαιδεύσεις 

στα λύκεια: 

• Βοηθός προπονητής

• Μηχανολόγος μηχανικός 

• Προγραμματιστής λογισμικού

• Μάγειρας

• Κομμωτής

• Χειριστής μηχανών

• Ηλεκτροτεχνικός

• Τεχνικός ελεγκτής τροφίμων και ποτών
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Πιθανές αδυναμίες (Pazardzhik):

• Τα σχολικά προγράμματα δεν διαθέτουν μαθήματα αφιερωμένα σε θέματα που σχετίζονται με τις σύγχρονες 

τεχνολογίες και εκπαίδευση βασισμένη στην εικονική πραγματικότητα και το augmented reality.

• Έλλειψη μαθημάτων αφιερωμένων στις νέες τεχνολογίες και πρακτικά δεν διδάσκονται θέματα όπως 

εργαλεία WEB 2.0 και Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι. 

• Έλλειψη εξοπλισμού VR στα σχολεία σε όλα τα σχολεία της περιοχής.

• Έλλειψη επαρκώς μορφωμένων εκπαιδευτικών για να μεταδώσουν τις γνώσεις τους στους μαθητές των 

προαναφερθέντων σχολείων. 

• Ανάγκη αύξησης της ικανότητας των καθηγητών γυμνασίου και λυκείου σε θέματα όπως: προγράμματα και 

χρηματοδότηση της ΕΕ, πιθανές ευκαιρίες επαγγελματικής συνεργασίας με άλλα παρόμοια ιδρύματα και 

σχολεία σε επίπεδο ΕΕ και δημιουργία δικτύου καθηγητών για την ανταλλαγή επαγγελματικών ιδεών και 

εμπειριών.

• Ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της μετανάστευσης, ο πληθυσμός στις αγροτικές περιοχές έχει 

αρχίσει να μειώνεται και αυτό οδηγεί σε συρρίκνωση του αριθμού των μαθητών και των μαθητών που 

εγγράφονται στα σχολεία

2.3. Kochani, Βόρεια Μακεδονία

Η εκπαίδευση στη Βόρεια Μακεδονία είναι υποχρεωτική μεταξύ των ηλικιών 6 έως 19 ετών για τη γενική 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή από 6 έως 17, 18 ή 19 ετών για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ανάλογα 

με την επιλεγμένη διαδρομή VET.

Το εκπαιδευτικό σύστημα στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας αποτελείται από τρία υποσυστήματα:

● Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 1 και ISCED 2): σε διάρκεια εννέα ετών, δωρεάν και υποχρεωτική για 

όλα τα παιδιά ηλικίας 6 έως 15 ετών, χωρίς να αφορά φύλο, θρησκεία και εθνικότητα. Οι δραστηριότητες 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται και ρυθμίζονται από το Νόμο για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 

στο πλαίσιο της Εννεάχρονης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η αποστολή αυτού του υποσυστήματος είναι να 

αυξάνει, να εκπαιδεύει και να καθοδηγεί. Στις τρεις πρώτες τάξεις η αξιολόγηση των μαθητών είναι περιγραφική 

και για τις υπόλοιπες βαθμίδες αριθμητική (βαθμοί 1 έως 5). Τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

δεν αναγνωρίζονται στο εκπαιδευτικό σύστημα της Βόρειας Μακεδονίας. Ωστόσο, υπάρχουν ιδιωτικά δημοτικά 

σχολεία και οι μαθητές τους είναι κυρίως ξένης υπηκοότητας.Υπάρχουν 347 δημοτικά σχολεία στη χώρα.

● Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 3): γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο) σε διάρκεια τεσσάρων 

ετών και επαγγελματική εκπαίδευση (Επαγγελματικές Σχολές) σε διάρκεια δύο ετών (επαγγελματική εκπαίδευση 

δύο ετών), τρία (επαγγελματική εκπαίδευση για επαγγέλματα) ή τέσσερα χρόνια (επαγγελματική τεχνική 

εκπαίδευση). Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει όλα τα παιδιά της ηλικιακής 

ομάδας 15 έως 19 ετών για τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για την ηλικιακή ομάδα 15 έως 17, 18 

ή 19 ετών στην VET ανάλογα με την επιλεγμένη κατεύθυνση. Οι δραστηριότητες και οι αρμοδιότητες της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται και ρυθμίζονται με το Νόμο για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 

το Νόμο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι δωρεάν στα 

δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές έχουν επίσης τη νόμιμη επιλογή να εγγραφούν 
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στα ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι επίσημα αναγνωρισμένα από το εκπαιδευτικό 

σύστημα της Βόρειας Μακεδονίας. Υπάρχουν 16 ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα. Σε 

πολλά σχολεία της χώρας υπάρχουν δίγλωσσα τμήματα στα οποία η διδασκαλία μη γλωσσικών μαθημάτων 

γίνεται σε ξένη γλώσσα (γαλλικά ή αγγλικά). Συνολικά υπάρχουν 124 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα 

108 είναι δημόσια και τα υπόλοιπα 16 είναι ιδιωτικά. Από τα δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

τα 23 είναι γυμνάσια. Τα 43 είναι επαγγελματικά. Τα 33 προσφέρουν επίσης εκπαιδευτική και επαγγελματική 

εκπαίδευση. Τα 4 σχολεία είναι για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τα 5 είναι σχολές Καλών Τεχνών.

● Ανώτατη εκπαίδευση (ISCED 5, 6 και 7): υλοποιεί προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές 

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ιδρύματα που είναι αυτόνομα και ανεξάρτητα. Υπάρχουν επτά κρατικά 

Πανεπιστήμια και 14 ιδιωτικά Πανεπιστήμια στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Οι δραστηριότητες 

ορίζονται και ρυθμίζονται από το Νόμο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σύμφωνα με την πολιτική του κράτους 

για την παροχή ίσης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την κοινωνική συνοχή και τη δια βίου μάθηση, 

το κράτος εισήγαγε το Πρόγραμμα 35/45, το οποίο προωθεί την εγγραφή των φοιτητών από την ηλικιακή 

ομάδα 35 έως 45 ετών.

Το εκπαιδευτικό σύστημα περιλαμβάνει και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που είναι εγγεγραμμένα στα σχολεία 

Ειδικής Αγωγής ή στο πλαίσιο της κανονικής διδακτικής διαδικασίας ανάλογα με τις προτιμήσεις των μαθητών 

και των γονέων τους. Υπάρχει ξεχωριστό πρόγραμμα σπουδών για αυτά τα σχολεία.

Γενικές Πληροφορίες για το Εκπαιδευτικό Σύστημα του δήμου Kochani:

Στο δήμο Kochani λειτουργούν έξι δημοτικά σχολεία εκ των οποίων το ένα είναι μουσικό ενώ υπάρχουν και δύο 

σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η κατάσταση στα δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2021/22 έχει ως εξής στον πίνακα που ακολουθεί:

Τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Kochani κατά το έτος 2021/22 είναι ως εξής:

Δημοτικό Σχολείο Αριθμός μαθητών Αριθμός τάξεων Μέσος αριθμός 
μαθητών ανά τάξη 

Δημοτικό “Krste P. Misirkov” 209 19 11

Δημοτικό “St. Cyril and Methodius” 955 48 20

Δημοτικό “Rade Kratovche” 504 30 17

Δημοτικό “Malina Popivanova” 485 33 15

Δημοτικό “Nikola Karev” 480 37 13

ΣΥΝΟΛΟ 2633 167 16
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Από τις 5 Αυγούστου 2019 (στην επίσημη εφημερίδα 161 της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας), υπάρχουν 

αλλαγές στον εθνικό εκπαιδευτικό νόμο που τονίζει την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες αλλά και τη 

συστηματική εργασία με τα χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά.

Το νηπιαγωγείο υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

και περιλαμβάνει βρεφονηπιακούς σταθμούς (βρεφοπαιδοκομικοί σταθμοί), όπου παρέχεται φροντίδα και 

επίβλεψη σε παιδιά κάτω των τριών ετών.

Το σύστημα προσχολικής εκπαίδευσης υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

και περιλαμβάνει νηπιαγωγεία (Νηπιαγωγείο). Περιλαμβάνει παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών και 8 μηνών.

Η δημοτική εκπαίδευση που παρέχεται στα δημοτικά σχολεία, αποτελείται από ένα πρόγραμμα γενικής 

εκπαίδευσης έξι ετών και αρχίζει στην ηλικία των 5 ετών και 8 μηνών. 

Η κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στα σχολεία της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(Γυμνάσιο) και περιλαμβάνει ένα τριετές πρόγραμμα γενικής εκπαίδευσης που αρχίζει στην ηλικία των 11 ετών 

και 8 μηνών.

Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει έναν τριετή κύκλο που ξεκινά στην ηλικία των 15 ετών 

και προσφέρεται σε δύο διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων:

· Τα προγράμματα ανώτερης δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης.

· Τα προγράμματα ανώτερης δευτεροβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Γυμνάσια/Λύκεια Αριθμός μαθητών Αριθμός τάξεων Μέσος αριθμός 
μαθητών ανά τάξη 

Γυμνάσιο “Ljupcho Santov” 577 52 11

Λύκειο “Gosho Vikentiev” 640 35 18

ΣΥΝΟΛΟ 1217 87 14

2.4. Λεμεσός, Κύπρος

Δομή του Εκπαιδευτικού Συστήματος: 

• Προδημοτική (νηπιαγωγείο) – 3 έως 6 ετών

• Δημοτικό σχολείο (δημοτικό σχολείο) – 6 έως 12 ετών

• Γυμνάσιο (γυμνάσιο) – 12 έως 15 ετών 

• Λύκειο (Ενιαίο Λύκειο ή τεχνική/επαγγελματική σχολή) – 15 έως 

18 ετών 

• Ανώτερη εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο)

Η προσχολική εκπαίδευση και 

φροντίδα οργανώνεται με:

• Το σύστημα προσχολικής 

εκπαίδευσης.

• Το σύστημα προδημοτικής 

εκπαίδευσης.

• High school (university)
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Τα σχολεία της ανώτερης δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ονομάζονται λύκεια (Λύκεια) και τα προγράμματά 

τους περιλαμβάνουν τόσο κοινά μαθήματα πυρήνα όσο και προαιρετικά μαθήματα ειδικότητας.

Τα προγράμματα τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση (STVE) προσφέρεται στις τεχνικές σχολές. Τα 

προγράμματα STVE περιλαμβάνουν επίσημη τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση που προσφέρεται σε δύο 

ροές - τη θεωρητική και την πρακτική ροή. Στα προγράμματα των τεχνικών σχολών περιλαμβάνεται και το 

πρόγραμμα μαθητείας, το οποίο περιλαμβάνει συνδυαστικά μαθήματα σχολείου και χώρου εργασίας.

Η μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια εκπαίδευση προσφέρεται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (18+ 

ετών), στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακά ινστιτούτα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάταξης - ΜΙΕΕΚ). Το MIEEK προσφέρει διετές προγράμματα περαιτέρω 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση προσφέρεται σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, τόσο σε πανεπιστημιακό επίπεδο 

(Πανεπιστήμια) όσο και σε μη πανεπιστημιακό επίπεδο (Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).

Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι αρμοδιότητα τόσο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού όσο και του 

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Προσφέρεται με τη μορφή τυπικής εκπαίδευσης, 

μη τυπικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, είτε σε δημόσια ιδρύματα, είτε από ημικρατικούς ή 

ιδιωτικούς οργανισμούς.

Η ειδική αγωγή παρέχεται στο γενικό σχολείο για τη συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών με ειδικές ανάγκες. 

Σε περίπτωση που η φοίτηση με πλήρες ωράριο σε μια γενική τάξη δεν είναι κατάλληλη για τις ανάγκες 

του παιδιού, μπορεί να συνιστάται ειδική διδασκαλία σε αίθουσα πηγών για συγκεκριμένες περιόδους την 

εβδομάδα ή, εναλλακτικά, παρακολούθηση σε ειδική μονάδα σε γενικό σχολείο. Εάν κανένα από τα δύο δεν 

κριθεί κατάλληλο, συνιστάται στο παιδί να παρακολουθήσει δημόσιο σχολείο ειδικής αγωγής.

Η εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας προσφέρεται σε απογευματινά σχολεία, που ονομάζονται απογευματινά 

γυμνάσια (Εσπερινά γυμνάσια) και εσπερινές τεχνικές σχολές (Εσπερινες τεχνικές σχολές ), τα οποία προσφέρουν 

προγράμματα τετραετούς διάρκειας σε άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο (15 - 19 ετών).
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Structure of the Cyprus National Education System

Η Επαρχία Λεμεσού ακολουθεί τη μορφή εκπαίδευσης του Υπουργείου. Συγκεκριμένα στη Λεμεσό υπάρχουν:

• 6 Λύκεια

• 8 Γυμνάσια

• 1 Νυχτερινό Σχολείο

• 20 Δημοτικά Σχολεία

• 18 Προσχολικά

Η υλοποίηση της στρατηγικής εταιρικκής σχέσης στον τομέα της εκπαίδευσης μεταξύ του δήμου Kochani, 

του δήμου Pazardzhik, του δήμου Λεμεσού και της πόλης του Ludbreg, θα βασίζεται στις ακόλουθες αρχές και 

αξίες: 

Συνεργασία – με στόχο τη διασφάλιση ασφαλούς και θετικού περιβάλλοντος στο οποίο ο νέος πληθυσμός θα 

αναπτύσσεται, θα αναπτύσσεται και θα είναι εταίροι·

033. Αρχές και αξίες της συνεργασίας 
μεταξύ των χωρών 
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Σταθερότητα και διαρκείς αξίες – προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της υλοποίησης των εκπαιδευτικών 

διαδικασιών και ταυτόχρονα να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για τη λειτουργία της εκπαίδευσης των 

μελλοντικών γενεών.

Ένταξη – ενώνει τα επιτεύγματα κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, που καθορίζονται με στρατηγικούς 

στόχους, οι οποίοι είναι αφιερωμένοι στη διασφάλιση της βέλτιστης κατανομής των παρόντων πόρων και στην 

ενσωμάτωση όλων των κατηγοριών παραγόντων, ιδιαίτερα των μαθητών, καθώς και στη συνεχή εξέταση των 

αναγκών των φτωχών και ευάλωτων ομάδων ;

Κίνητρο – έτσι ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα στην ολοκλήρωση της ικανότητας.

Νομιμότητα – με στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής του αποδεκτού στρατηγικού εγγράφου σε συμμόρφωση 

με τους αντίστοιχους νόμους και τη γενική αποδοχή του τοπικού πληθυσμού από το κοινό.

Επαγγελματισμός και ακρίβεια – προκειμένου να υλοποιηθούν οι δραστηριότητες σύμφωνα με τους νομικούς 

κανόνες και διαδικασίες και με τη χρήση αποδεδειγμένων θετικών πρακτικών και αιτιολόγησης των πολιτικών 

αποφάσεων.

Συμμετοχή – έτσι ώστε όλοι οι πολίτες σε όλες τις ομάδες ενδιαφερόμενων πλευρών να μπορούν να 

συμπεριληφθούν στις διαδικασίες διαβουλεύσεων και υλοποίησης της αρμοδιότητας και στις δημόσιες 

πολιτικές με τοπική σημασία.

Συνέχιση – έτσι ώστε να διατηρηθεί και να ενθαρρυνθεί η παράδοση για τη δημιουργία μορφωμένων ανθρώπων 

που διαθέτουν ποιοτικές και εύχρηστες γνώσεις και δεξιότητες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και με 

υπεύθυνη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινότητα.

Ανοιχτότητα και προσανατολισμός - προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών και στην αγορά 

εργασίας και να ενθαρρύνει την υγεία - με στόχο τη δημιουργία συνθηκών για υγιή πληθυσμό.
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Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση σε τέσσερις περιφέρειες – Kochani, Ludbreg, Λεμεσός και Pazardzhik.044. Προκλήσεις και ευκαιρίες στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

4.1. Προκλήσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Οι προκλήσεις που εντοπίστηκαν είναι:

• Εξασφάλιση σχετικής υποστήριξης από όλους 

τους βασικούς εταίρους που περιλαμβάνονται 

στη στρατηγική

• Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι, ανθρώπινοι 

πόροι και χρόνος

• Προσαρμογή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

• Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι θεωρητική, 

βιβλιογραφική, στενής σύλληψης και μη 

πρακτική. Δημιουργεί κοινωνικές ασυμφωνίες 

και δεν ικανοποιεί τις ανάγκες της ζωής. Δεν είναι 

με επίκεντρο τη ζωή. Δεν θα πρέπει να αυξήσει 

την ανεργία και θα πρέπει να συμβάλλει στη 

δημιουργία ικανών, αυτο εξαρτώμενων πολιτών

• Απουσία εκπαίδευσης δεξιοτήτων ζωής

• Το πρόγραμμα σπουδών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης μοιάζει περισσότερο με το 

πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού σχολείου με 

ευρύτερο φάσμα θεμάτων, λιγότερη εξειδίκευση 

και πιο ολοκληρωμένα θέματα

• Ex katedra διαλέξεις

•  Έλλειψη γνώσης των καθηγητών κατά τη χρήση 

εξοπλισμού ΤΠΕ

•  Η εκπαίδευση σχετίζεται κυρίως με τις μετωπικές 

διαλέξεις, ενώ λείπει η βιωματική γνώση

• Στα σχολικά προγράμματα λείπουν μαθήματα 

αφιερωμένα σε θέματα που σχετίζονται με 

τις σύγχρονες τεχνολογίες και εκπαίδευση 

βασισμένη στην εικονική πραγματικότητα και την 

επαυξημένη πραγματικότητα

• Έλλειψη μαθημάτων αφιερωμένων στις ΤΠΕ και 

πρακτικά δεν διδάσκουν θέματα όπως εργαλεία 

WEB 2.0 και Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

• Έλλειψη εξοπλισμού VR στα σχολεία σε όλα τα 

σχολεία της περιοχής.

• Έλλειψη επαρκώς μορφωμένων εκπαιδευτικών 

για να μεταδώσουν τις γνώσεις τους στους 

μαθητές των προαναφερθέντων σχολείων

• Ανάγκη αύξησης της ικανότητας των καθηγητών 

γυμνασίου σε θέματα όπως: προγράμματα 

και χρηματοδότηση της ΕΕ, πιθανές ευκαιρίες 

επαγγελματικής συνεργασίας με άλλα παρόμοια 

ιδρύματα και σχολεία σε επίπεδο ΕΕ και δημιουργία 

δικτύου καθηγητών για την ανταλλαγή 

επαγγελματικών ιδεών και εμπειριών

• Ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της 

μετανάστευσης, ο πληθυσμός στις αγροτικές 

περιοχές έχει αρχίσει να μειώνεται και οδηγεί σε 

συρρίκνωση του αριθμού των μαθητών και των 

μαθητών που εγγράφονται στα σχολεία.

• Χάσμα γνώσης μεταξύ μαθητών και καθηγητών 

(Οι μαθητές έχουν περισσότερες γνώσεις στις ΤΠΕ 

από τους καθηγητές τους).
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Η παραδοσιακή δομή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως παράλληλης γέφυρας μεταξύ της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης από τη μια πλευρά και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας από την άλλη, 

αλλάζει. Το εργατικό δυναμικό αυτής της χιλιετίας εμπλέκεται λιγότερο στη βιομηχανική παραγωγή και σε 

απομονωμένα επαγγέλματα, και ολοένα περισσότερο εμπλέκεται σε εργασίες γνώσης, υπηρεσίες, επικοινωνία 

και καινοτομία. Οι οικονομίες και οι κοινωνίες αναζητούν επομένως τρόπους για να έχουν τα εκπαιδευτικά τους 

συστήματα πιο συγκεντρωμένα στην οικοδόμηση μεταγνωστικών και δημιουργικών κεφαλαίων που είναι και οι 

δύο απαραίτητοι πόροι τόσο για τα άτομα όσο και για τα έθνη ώστε να επιτύχουν σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο που 

βασίζεται στη γνώση και στην ένταση της καινοτομίας.

Η ανάγκη επανασχεδιασμού των εκπαιδευτικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, προέρχεται από την αντίληψη ότι οι μεταβαλλόμενες οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές συνθήκες 

έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για άτομα που είναι ευέλικτα, ικανά να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες 

καταστάσεις, να μαθαίνουν αποτελεσματικά και δημιουργικά και να δημιουργούν ιδέες παραγωγικά. . Τα κοινωνικά 

και δημιουργικά κεφάλαια γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά και περιζήτητα χαρακτηριστικά επιτυχημένων εθνών, 

όπως οι βασικές γνώσεις και οι γενικές χειρωνακτικές δεξιότητες ήταν οι μοχλοί των βιομηχανικών χωρών.

Ένα καλό παράδειγμα της αλλαγής των απαιτήσεων δεξιοτήτων απεικονίζεται από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

από τους Levy και Murnane (2004). Σε αυτή τη μελέτη χώρισαν τα καθήκοντα που εκτελούσαν οι εργαζόμενοι σε 

πέντε κατηγορίες (επίσης στην Παγκόσμια Τράπεζα, 2005):

4.2. Ευκαιρίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Γνωστικές εργασίες ρουτίνας: νοητικές εργασίες που 

περιγράφονται καλά από λογικούς κανόνες.

Χειροκίνητες εργασίες ρουτίνας: φυσικές εργασίες που 

μπορούν να περιγραφούν καλά χρησιμοποιώντας κανόνες.

Μη συνηθισμένες χειροκίνητες εργασίες: φυσικές εργασίες 

που δεν μπορούν να περιγραφούν καλά ως ακολουθώντας 

ένα σύνολο κανόνων «αν-τότε-κάνω» και που είναι δύσκολο να 

υπολογιστούν.

Εξειδικευμένη σκέψη: επίλυση προβλημάτων 

για τα οποία δεν υπάρχουν λύσεις βασισμένες 

σε κανόνες.

Πολύπλοκη επικοινωνία: αλληλεπίδραση με 

άλλους για να αποκτήσετε πληροφορίες, να 

τις εξηγήσετε ή να πείσετε τους άλλους για τις 

επιπτώσεις της στη δράση.

055. Καλές πρακτικές στις μεθόδους 
εκπαίδευσης που βασίζονται στις ΤΠΕ και 
οι δυνατότητές τους να εφαρμοστούν στις 
εκπαιδευτικές διαδικασίες σε στοχευμένες 
περιοχές
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Έργο «Digital Green» (2016 – 2018), Πρόγραμμα Erasmus+ 

Το διετές έργο (2016 – 2018) «Digital Green» ήταν μια σύμπραξη έξι ευρωπαϊκών δημόσιων σχολείων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ισπανία 

και την Τουρκία. Οι κύριοι στόχοι αυτού του έργου ήταν να εφαρμόσει ιδέες με σκοπό την ένωση της 

Ευρώπης χρησιμοποιώντας ψηφιακή τεχνολογία, να κατανοήσει την έννοια της «αειφόρου ανάπτυξης» 

και να λειτουργήσει ως παράγοντες ευαισθητοποίησης στις εμπλεκόμενες κοινότητες, να δημιουργήσει 

και να εφαρμόσει αναπαραγόμενες και μεταβιβάσιμες πρακτικές και εντατικά χρήση τεχνολογιών κινητής 

τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της επαυξημένης πραγματικότητας και της χρήσης κωδικών QR. Το έργο 

ξεκίνησε με την ανάπτυξη μιας βαθύτερης γνώσης της τοπικής κοινότητας καθώς και με την παροχή σε όλους 

τους συμμετέχοντες με τις δεξιότητες για την παραγωγή εφαρμογών για κινητές συσκευές χρησιμοποιώντας 

επαυξημένη πραγματικότητα και κωδικούς QR.

Ο αντίκτυπος του έργου περιελάμβανε άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα: υψηλότερη ευαισθητοποίηση 

και βαθύτερη γνώση της βιωσιμότητας, βελτιωμένη ποιότητα χρήσης των ΤΠΕ, συνεργατικά διαδικτυακά 

εργαλεία και τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας, παραγωγή βίντεο, παρουσιάσεων και εγγράφων σε όλο το 

έργο, ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές (Quizzes ), επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

μέσω εκπαιδευτικών μαθημάτων· αυξημένη αυτοπρωτοβουλία, καλύτερες ικανότητες στα αγγλικά και τις 

γλώσσες των χωρών εταίρων, βαθύτερη κατανόηση της κοινωνικής και ηθικής ποικιλομορφίας, βελτιωμένες 

δεξιότητες λογισμικού, υψηλότερη αίσθηση του ανήκειν στην Ευρώπη, υψηλότερα κίνητρα και ικανοποίηση 

στις καθημερινές εργασιακές δραστηριότητες, προώθηση της πολιτικής και διαπολιτισμικής ικανότητα καθώς 

και κοινωνική ένταξη και ευημερία στην περιοχή, η εντατική χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας καθώς και 

των εικονικών μεθοδολογιών συνεργασίας.

Έργο “Unplugged!” (2020 – 2022), Πρόγραμμα Erasmus+ 

Ο σκοπός της ανταλλαγής νέων „Unplugged“ είναι να κατανοήσουμε την επιρροή που έχουν η τεχνολογία και 

τα μέσα ενημέρωσης στη ζωή μας, „αποσυνδέοντας“ για λίγο, δουλεύοντας στις δυνατότητες που έχουν οι 

5 αισθήσεις μας για να ανακαλύψουμε στη συνέχεια ποιες είναι οι καλές χρήσεις της τεχνολογίας. και πώς 

μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να το μετατρέψουμε σε προέκταση των αισθήσεών μας. Οι στόχοι 

του έργου είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη δυνατότητα της επιρροής του δικτύου και 

των τεχνολογιών, τόσο θετικών όσο και αρνητικών, να δώσει αυτοπεποίθηση, να κάνει τους ανθρώπους να 

κατανοήσουν ότι δεν είμαστε τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην εικονική πραγματικότητα, 

αλλά πολύ περισσότερο, δείξτε μια εναλλακτική σε μια τεχνολογικά υπερσυνδεδεμένη ζωή, σύνδεση με άλλους 

ανθρώπους μέσω των 5 αισθήσεών μας, μέσω της τέχνης, της μουσικής και του αθλητισμού, ζήστε μια περίοδο 

αποσύνδεσης από το Διαδίκτυο, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες, το δίκτυο και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης έναν θετικό τρόπο και επίλυση προβλημάτων υπερσύνδεσης και εξαρτήσεων.

Το έργο αναμένει ότι η αποσύνδεση από τις τεχνολογίες δεν είναι μόνο μια προσωρινή παρένθεση για το έργο, 

αλλά ότι η συνειδητοποίηση των κινδύνων, αλλά και των ευκαιριών, είναι βαθιά. Σε έναν όλο και πιο συνδεδεμένο 

και τεχνολογικό κόσμο, οι εταίροι του έργου θα πάνε κόντρα στην παλίρροια, αλλά χωρίς να απαγορεύουν ή 

να επιτίθενται στις τεχνολογίες και στο δίκτυο αδιακρίτως και να τα επισημαίνουν ως απόλυτο κακό, αλλά 
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θα εργαστούν για την ευαισθητοποίηση και την πιθανή καλή χρήση αυτών των εργαλείων. Οι συνεργάτες 

περιμένουν από ανθρώπους που μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα και να τα διαδώσουν όταν 

επιστρέψουν στο σπίτι, άτομα που αν αισθάνονται μόνοι δεν θα εγκλωβιστούν στην εικονική πραγματικότητα 

αλλά που φεύγουν από το σπίτι αναζητώντας ανθρώπινες σχέσεις και δραστηριότητες να πραγματοποιούνται 

σε ομάδες.

Έργο «Εκπαιδευτική Ενότητα μέσω Augmented reality», Πρόγραμμα Erasmus+

Το έργο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2018 και διαρκεί 36 μήνες και κύριος στόχος του είναι η ανάπτυξη και 

χρήση νέας λύσης λογισμικού – καινοτόμου εκπαιδευτικού εργαλείου βασισμένου στις ΤΠΕ (Augmented Reality 

- AR learning module) για τη σύνδεση των μαθητών με πεδία STEM, ως μια μη παραδοσιακή προσέγγιση πέρα 

από τα όρια της κλασικής τάξης. Οι στόχοι είναι η δημιουργία στρατηγικής εταιρικής σχέσης για διακρατική 

συνεργασία μεταξύ διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών οργανισμών (εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτικοί τομείς 

και ΜΜΕ ΤΠΕ), η βελτίωση των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε τρία σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

με νέα καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία, η αύξηση της ευαισθητοποίησης για τη σημασία του σχολείου STEM 

μαθήματα και να αυξηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για τα μαθήματα STEM στο σχολείο.

Τα αποτελέσματα του έργου είναι η καθιερωμένη στρατηγική εταιρική σχέση για διακρατική συνεργασία 

μεταξύ τριών περιοχών από την ανάπτυξη με τη βοήθεια καινοτόμων μεθόδων, αναπτύχθηκε νέο καινοτόμο 

εκπαιδευτικό εργαλείο (AR learning module) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον, ανάπτυξη εγχειριδίων 

για την υλοποίηση της ενότητας AR εκμάθησης σε Σχολικά θέματα που σχετίζονται με το STEM. Αυξημένο 

ενδιαφέρον μεταξύ των μαθητών για θέματα STEM. Αυξημένη ευαισθητοποίηση σε περιφερειακό, εθνικό και 

διεθνές επίπεδο σχετικά με τη σημασία των θεμάτων STEM στο σχολείο και τα οφέλη από τη χρήση νέων 

εκπαιδευτικών εργαλείων μέσω δραστηριοτήτων διάδοσης και εκδηλώσεων πολλαπλασιασμού έργων.

Τα μακροπρόθεσμα οφέλη από το έργο είναι η αυξημένη ελκυστικότητα των κλάδων STEM και, κατά συνέπεια, 

η διεύρυνση του αριθμού των μαθητών που επιλέγουν μια τεχνολογικά προσανατολισμένη σταδιοδρομία/

εκπαιδευτική πορεία και η διασφάλιση της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας με έναν πιο επαρκή αριθμό μηχανικών 

και τεχνολόγων.

Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας με τη βοήθεια ΤΠΕ – Παράδειγμα καλής πρακτικής από τη Σλοβενία

Οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να χρησιμεύουν ως μέθοδος μάθησης και όχι μόνο ως εργαλείο. 

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι οι ΤΠΕ δεν αντικαθιστούν τις παραδοσιακές μεθόδους 

διδασκαλίας, αλλά τις συμπληρώνουν ενθαρρύνοντας την περιέργεια, την έρευνα και τον πειραματισμό.

Το έργο έδωσε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν νέες τεχνικές και παιδαγωγικές δεξιότητες, 

να μάθουν για παραδείγματα καλής πρακτικής, να ανταλλάξουν γνώσεις, μεθόδους και πρακτικές χρήσης ΤΠΕ 

για καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία μέσω της σκίασης εργασίας. Με την εισαγωγή των καλύτερων 

λύσεων στο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου, αναμενόταν να αυξηθεί η ελκυστικότητα των συστημάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αρχικά σε τοπικό επίπεδο και κατά συνέπεια και σε ευρύτερο 
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επίπεδο. Στόχος ήταν η ανταλλαγή γνώσεων και η ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών με τη συστηματική 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην καθημερινή εργασία του οικιακού οργανισμού. Δημιουργήθηκε μια ειδική ομάδα 

εργασίας για την αξιολόγηση, την προσαρμογή και την προετοιμασία του σχεδίου ένταξης για την καλύτερη 

και βιώσιμη λύση. Οι πρώτες προτάσεις δοκιμάζονται ήδη σε επιλεγμένες τάξεις. Οι δικαιούχοι διαδραμάτισαν 

ενεργό ρόλο σε όλα τα στάδια του έργου, ειδικά στη φάση της διάδοσης και μέσω της συνεργασίας στην ομάδα 

εργασίας για την ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών στην οργάνωση του σπιτιού.

ΕΡΓΟ „SNIDeR: Ειδικές ανάγκες, χρήση ICT, Drop papers”, Erasmus +“, Πρόγραμμα 

Το έργο SNIDeR στοχεύει στην πιο επιτυχημένη ένταξη των μαθητών με αναπηρία στις κανονικές τάξεις και 

στη διευκόλυνση των σχολικών τσαντών αντικαθιστώντας τα βιβλία με ψηφιακό υλικό και μια ειδική μορφή 

ηλεκτρονικής τάξης.

Το έργο βασίστηκε σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές αρχές μέσω της δημιουργίας ενός προσωπικού 

μαθησιακού περιβάλλοντος (PLE) δημιουργώντας ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο μαθητών που ήταν το 

ψηφιακό ισοδύναμο μιας τάξης στην οποία ο μαθητής δημιούργησε το δικό του μαθησιακό περιβάλλον με 

την καθοδήγηση του δασκάλου. Στόχος ήταν αφενός η επιμόρφωση και η εξέλιξη των εκπαιδευτικών με την 

παιδαγωγική και τεχνολογική έννοια. Οι παιδαγωγικές μέθοδοι στρέφονται σε μια πιο καινοτόμο προσέγγιση, 

ιδιαίτερα ευαίσθητη σε παιδιά με δυσκολίες διαφόρων φύσεων, και με σκοπό την αύξηση της ένταξής τους στην 

καθημερινή διδασκαλία. Επίσης, οι δάσκαλοι βελτίωσαν τις δεξιότητές τους στον τομέα της πληροφορικής 

για να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το PLE και τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια μόνοι τους. Για 

το σκοπό αυτό, το έργο προέβλεπε μια πενθήμερη ανταλλαγή επαγγελματικού προσωπικού των ιδρυμάτων 

εταίρων.

Από την άλλη, στόχος ήταν η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών, κυρίως με σκοπό τη χρήση ενός 

ηλεκτρονικού συστήματος μάθησης. Επίσης, πρόθεση ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών να αποδεχτούν 

και να συνεργαστούν με μαθητές με αναπηρία και να τους ενθαρρύνει για αλληλεγγύη μεταξύ των συνομηλίκων. 

Ομοίως, για τους μαθητές, αυτό σημαίνει λιγότερα βιβλία, ελαφρύτερες σακούλες και εξοικονόμηση χαρτιού, 

κάτι που ωφελεί την υγεία τους και το περιβάλλον. Οι μαθητές είχαν μια διαπολιτισμική συνιστώσα και μια 

ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας μέσω τεσσάρων προγραμματισμένων ανταλλαγών φοιτητών 

διάρκειας επτά ημερών.

Πρόγραμμα προγράμματος ERASMUS + «Μεγαλώνουμε με οικολογικούς πόρους»

Στο πλαίσιο του έργου, οι δάσκαλοι από τα δύο πιλοτικά δημοτικά σχολεία από τη Δημοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας και τη Βουλγαρία εκπαιδεύτηκαν σε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους (Open Education 

resources) που θα χρησιμοποιήσουν για τη μελέτη των τριών θεμάτων: ΑΠΕ, EE και περιβάλλον. Η εκπαίδευση 

διεξήχθη από δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις: το Κέντρο για την Αειφορία και την Οικονομική Ανάπτυξη από 

το Παζαρτζίκ και το Σύνδεσμο για την Υποστήριξη της Οικονομικής Ανάπτυξης από το Κοτσάνι.
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Αυτό ήταν το πρώτο, αρχικό έργο με ελάχιστη χρήση ΤΠΕ που μας έδειξε τη σημασία της δημιουργίας πιο 

διεγερτικού περιβάλλοντος για τους μαθητές χρησιμοποιώντας την τεχνολογία IC.

Πρόγραμμα προγράμματος ERASMUS + «Εισαγωγή της ψηφιακής κληρονομιάς στην εκπαιδευτική 

διαδικασία»

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι: Ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης με την εισαγωγή της 

Ψηφιακής Κληρονομιάς στην εκπαιδευτική διαδικασία με χρήση βίντεο 360 μοιρών. Δημιουργία δικτύου 

εκπαιδευτικών για διακρατική συνεργασία με τη χρήση της ενότητας δικτύωσης eTwinning. και προώθηση 

των πλεονεκτημάτων της μακροπρόθεσμης διεθνικής στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών τύπων 

οργανισμών για την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών.

Καθηλωτική εικονική πραγματικότητα (Immersive VR) για Εκμάθηση Φυσικής στα Λύκεια της Κύπρου

Από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 4 Μαρτίου 2020, η ομάδα EdMEdia του RISE και το Cyprus Interaction Lab 

συνεργάστηκαν με περισσότερους από 140 μαθητές γυμνασίου στην Κύπρο για να επιτρέψουν καινοτόμες 

μαθησιακές εμπειρίες στα μαθήματα Φυσικής.

Οι μαθητές συμμετείχαν σε μια έρευνα χρησιμοποιώντας μια προσομοίωση VR, με αποστολή να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις που σχετίζονται με την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας. Το Immersive VR επέτρεψε στους μαθητές 

να κάνουν πολλά διαστημικά ταξίδια και να κατανοήσουν φυσικά φαινόμενα όπως η διαστολή του χρόνου και 

η συστολή μήκους.

«VRTEACHER - Εκπαίδευση βασισμένη στην εικονική πραγματικότητα για τη βελτίωση των ψηφιακών 

ικανοτήτων των καθηγητών»

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT) είναι ο συντονιστής του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «VRTEACHER 

- Virtual Reality-based Training to improvΕ digitAl Competences of TeachERs» που στοχεύει στην αντιμετώπιση 

της ανάγκης για εκσυγχρονισμό και ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών ψηφιακές δεξιότητες και ετοιμότητα μέσω μιας μεθόδου 

και εργαλείου εκπαίδευσης εικονικής πραγματικότητας (VR). Το έργο VRTEACHER έχει τη φιλοδοξία να παρέχει 

αποτελεσματικές εκπαιδευτικές απαντήσεις που σχετίζονται με την κατάρτιση των εκπαιδευτικών μέσω της 

χρήσης μιας νέας παιδαγωγικής προσέγγισης βασισμένης σε VR για εικονική πρακτική άσκηση.
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066. Σχέδιο δράσης
Στο σχέδιο δράσης ορίζονται όλοι οι κύριοι σκοποί σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεικνυόμενα παραδείγματα 

όπου παρουσιάζονται με πανομοιότυπο τρόπο σύμφωνα με την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου – 

εκτελεστής της δραστηριότητας, χρόνος υλοποίησης, αναμενόμενα αποτελέσματα, άλλοι συμμετέχοντες, που 

σημαίνει άνθρωπος πόρους, καθώς και προϋποθέσεις για την υλοποίηση των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων.

Δραστηριότητα 1:

Περιγραφή της 
δραστηριότητας

Έργο «Φυτέψτε τα δέντρα»

Σχεδόν όλοι γνωρίζουν για τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και των γενικών 
προβλημάτων που επηρεάζουν αρνητικά τον πλανήτη μας, αλλά πολλοί από αυτούς δεν προσπαθούν ενεργά 
να τον καταπολεμήσουν. Μερικοί άνθρωποι λατρεύουν την ανακύκλωση, χωρίς να σπαταλούν υπερβολικές 
ποσότητες νερού και ηλεκτρισμού, αλλά αυτοί είναι παθητικοί τρόποι για τη μείωση του αποτυπώματος 
άνθρακα κάποιου.

Με την ανάπτυξη μιας εφαρμογής που διδάσκει σε ένα άτομο πώς να φυτεύει ένα δέντρο και να το φροντίζει, 
μπορεί να είναι αρκετό να κάνει τη διαφορά για την καταπολέμηση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η 
εφαρμογή θα έχει τη μορφή ενός παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας για κινητά - θα επιλέξετε ένα 
σημείο όπου θα φυτευτεί το δέντρο και θα το ελέγξετε σε έναν χάρτη. Άλλοι άνθρωποι θα μπορούσαν επίσης 
να δείξουν τα σημεία ελέγχου τους, ώστε να μπορούν και άλλοι να συμμετέχουν σε αυτά και να κάνουν αυτήν 
την κοινωνική δραστηριότητα, διαδίδοντας έτσι περισσότερο την εφαρμογή και φυτεύοντας περισσότερα 
δέντρα.

Θα μπορούσε να διοργανωθεί διαγωνισμός μεταξύ των συμμετεχόντων μαθητών και σχολείων, 
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή και φυτεύοντας νέα δέντρα στην επικράτεια των συμμετεχόντων δήμων.

Εκτελεστής της 
δραστηριότητας

• Άτομα που είναι πρόθυμα να κατεβάσουν την εφαρμογή και να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες
• Σχολεία που χρησιμοποιούν την εφαρμογή ως τρόπο διδασκαλίας των μαθητών και πιο φιλικό προς το 

περιβάλλον τρόπο ζωής
• NGOs, δημόσιες αρχές και εταιρείες που επιθυμούν να υλοποιήσουν ή να συνεργαστούν με αυτό το έργο
• Εταιρεία πληροφορικής για την ανάπτυξη της εφαρμογής Plant

Αναμενόμενα 
αποτελέσματα

Βελτίωση:
• Γνώσεις σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.
• Γνώση για το πώς να είστε πιο φιλικοί προς το περιβάλλον.
• Βασικές δεξιότητες και ικανότητες σε σύγχρονα θέματα όπως καθαρό περιβάλλον, ζητήματα κλιματικής 

αλλαγής σε συνδυασμό με σύγχρονες τεχνολογίες

Περίοδος 
απόδοσης 2022 - 2027

Ανθρώπινο 
δυναμικό

• App and web developers;
• Experts on topics like environmental protection;
• Policy experts from different key stakeholders groups like: public authorities, NGOs, and educational 

sector;
• Communication and dissemination experts;
• Teachers educating students through the app.

Προϋπολογισμός: EUR 30,000 – 50,000

Οικονομικές πηγές: Πρόγραμμα Erasmus+; Άλλα πιθανά προγράμματα της ΕΕ από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 
2021 – 2027
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Δραστηριότητα 2:

Περιγραφή της 
δραστηριότητας

Έργο “Eco-builder”

Δυστυχώς δεν είναι μυστικό ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι πάνω από τις προτεραιότητες 
των ανθρώπων και η αλλαγή αυτού θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ο καλύτερος τρόπος για να απλοποιήσετε 
ένα τόσο ευρύ και δυσνόητο θέμα είναι να το παιχνιοποιήσετε. Δημιουργώντας μια εφαρμογή με στοιχεία 
παιχνιδιών για κινητά, θα διασκεδάσετε ταυτόχρονα τους ανθρώπους και θα αυξήσετε την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με προβλήματα που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις λύσεις τους. Η εφαρμογή θα χρησιμοποιεί 
τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας για πρόσθετη εμβάπτιση για να κάνει το παιχνίδι πιο ρεαλιστικό και 
να έχει μακροχρόνιο αντίκτυπο στον καταναλωτή.

Το παιχνίδι θα αποτελείται από τον παίκτη να στρέφει την κάμερά του σε ένα κτίριο και να δημιουργεί 
πληροφορίες (στατιστικά) του συγκεκριμένου κτιρίου. Με αυτές τις πληροφορίες, ο παίκτης θα μπορούσε 
να συγκρίνει διαφορετικές αναβαθμίσεις του κτιρίου και να προσπαθήσει να το κάνει πιο φιλικό προς 
το περιβάλλον και να βελτιώσει την ενεργειακή του απόδοση. Οι παίκτες θα αποκτήσουν γνώσεις για 
συγκεκριμένα θέματα όπως:
- Ενεργειακός έλεγχος κτιρίου.
- Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
- Περίοδος αποπληρωμής ενός μέτρου ανακαίνισης.
- Εκπομπές CO2 από διαφορετικές πηγές ενέργειας.
- Σχέση μεταξύ εξοικονόμησης ενέργειας και εξοικονόμησης χρημάτων.

Τα κτίρια θα βαθμολογηθούν με βάση την ενεργειακή τους απόδοση και το αντίστοιχο επίπεδο. Όσο 
υψηλότερο επίπεδο είναι ένα κτίριο τόσο πιο φιλικό προς το περιβάλλον είναι.

Με αυτόν τον τρόπο ο μέσος παίκτης θα έχει περισσότερες γνώσεις για την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου 
βελτιώνοντας το μηχανολογικό του υπόβαθρο που θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητές του στην αγορά 
εργασίας και από την άλλη πλευρά, αυτό θα οδηγήσει σε αυξημένο αριθμό νέων που είναι πρόθυμοι να 
συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στα πανεπιστήμια με τεχνικές ειδικότητες.

Εκτελεστής της 
δραστηριότητας

• Άτομα/μαθητές που θέλουν να κατεβάσουν την εφαρμογή και να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες
• Σχολεία που χρησιμοποιούν την εφαρμογή ως τρόπο διδασκαλίας των μαθητών και πιο φιλικό προς το 

περιβάλλον τρόπο ζωής
• NGOs, δημόσιες αρχές και εταιρείες που επιθυμούν να υλοποιήσουν ή να συνεργαστούν με αυτό το έργο
• Eταιρεία πληροφορικής για την ανάπτυξη της εφαρμογής

Αναμενόμενα 
αποτελέσματα

Βελτίωση:
• Γνώσεις σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.
•  Γνώση για το πώς να είστε πιο φιλικοί προς το περιβάλλον.
• Βασικές δεξιότητες και ικανότητες σε σύγχρονα θέματα όπως έργα καθαρού περιβάλλοντος, ενεργειακή 

απόδοση κτιρίων και ζητήματα κλιματικής αλλαγής

Περίοδος 
απόδοσης 2021 - 2027

Ανθρώπινο 
δυναμικό

• Προγραμματιστές εφαρμογών και ιστού.
• Εμπειρογνώμονες σε θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος.
• Εμπειρογνώμονες πολιτικής από διαφορετικές ομάδες βασικών ενδιαφερομένων όπως: δημόσιες αρχές, 

ΜΚΟ και εκπαιδευτικός τομέας.
• Εμπειρογνώμονες επικοινωνίας και διάδοσης·

Προϋπολογισμός: EUR 100,000 – 150,000

Οικονομικές πηγές: Πρόγραμμα Erasmus+; Άλλα πιθανά προγράμματα της ΕΕ από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 
2021 – 2027
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Δραστηριότητα 3:

Περιγραφή της 
δραστηριότητας

Διατροφή AR

Η άσκηση είναι ένα σημαντικό μέρος της διατήρησης της υγείας των εφήβων και οι τρόποι ζωής που 
μαθαίνονται στην παιδική ηλικία είναι πιο πιθανό να παραμείνουν στην ενήλικη ζωή. Οι περισσότεροι 
έφηβοι περνούν αμέτρητες ώρες κάθε εβδομάδα καθισμένοι πίσω από μια οθόνη υπολογιστή και παίζοντας 
βιντεοπαιχνίδια. Έτσι, η ιδέα είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτό το γεγονός και να κάνουμε την άσκηση και 
τη συλλογή γνώσεων για την υγιεινή διατροφή. Για να μπορούμε να τρώμε σωστά, είναι απαραίτητο να 
γνωρίζουμε τις θρεπτικές αξίες ορισμένων τροφίμων. Ένας από τους μεγαλύτερους λόγους που οι άνθρωποι 
εγκαταλείπουν ένα πρόγραμμα άσκησης ή σταματούν να τρώνε υγιεινά είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος. Η 
ιδέα είναι να δημιουργηθεί μια εφαρμογή που θα εκτελείται από φορητές συσκευές και που θα παρακινεί 
με διασκεδαστικό τρόπο τους εφήβους να αποκτήσουν γνώσεις και ταυτόχρονα φυσική κατάσταση, κάτι 
που είναι τελικά προϋπόθεση για να ανταποκριθούν σε όλες τις απαιτητικές εργασίες που έχουν μπροστά 
τους κατά τη διάρκεια σχολείο και αργότερα στη ζωή. Η ιδέα βασίζεται στη γνώση των θρεπτικών αξιών 
των τροφίμων σε συνέργεια με τη σωματική κίνηση. Απλοποιημένο εάν υπάρχει λιγότερη γνώση των 
διατροφικών αξιών των τροφίμων – υπάρχει μεγαλύτερο τρέξιμο ή περπάτημα. Και αντίστροφα. Στην 
αρχή της εφαρμογής, θα χρειαστεί να εισαγάγετε δεδομένα, δηλαδή ηλικία, ύψος και βάρος. Τα δεδομένα 
χρειάζονται για να έχουμε αργότερα πιο ακριβείς υπολογισμούς κατά τον υπολογισμό της δαπάνης θερμίδων 
και τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται πουθενά εκτός από την ίδια την κινητή συσκευή. Τα συστήματα 
επαυξημένης πραγματικότητας που βασίζονται στην τεχνολογία AR Core επιτρέπουν στον χρήστη να 
«τοποθετεί» τρισδιάστατα ψηφιακά αντικείμενα σε πραγματικό χώρο.

Εκτελεστής της 
δραστηριότητας

• Άτομα/μαθητές που θέλουν να κατεβάσουν την εφαρμογή και να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες
• Σχολεία που χρησιμοποιούν την εφαρμογή ως τρόπο διδασκαλίας των μαθητών και πιο φιλικό προς το 

περιβάλλον τρόπο ζωής
• NGOs, δημόσιες αρχές και εταιρείες που επιθυμούν να υλοποιήσουν ή να συνεργαστούν με αυτό το έργο
• εταιρεία πληροφορικής για την ανάπτυξη της εφαρμογής

Αναμενόμενα 
αποτελέσματα

• προαγωγή της υγείας στα παιδιά
• χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ που βασίζονται σε AR στην εκπαίδευση
• υιοθέτηση νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων - Μαθητοκεντρική μάθηση

Περίοδος 
απόδοσης • 2022 - 2027

Ανθρώπινο 
δυναμικό

• Προγραμματιστές εφαρμογών
• Ειδικοί σε θέματα υγείας και διατροφής
• Εμπειρογνώμονες πολιτικής από διαφορετικές ομάδες βασικών ενδιαφερομένων: δημόσιες αρχές, 

NGOs και εκπαιδευτικός τομέας
• Εμπειρογνώμονες επικοινωνίας και διάδοσης

Προϋπολογισμός: EUR 100,000 – 150,000

Οικονομικές πηγές: Πρόγραμμα Erasmus+
Άλλα πιθανά προγράμματα της ΕΕ από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027
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Δραστηριότητα 4:

Περιγραφή της 
δραστηριότητας

Χρήση της έννοιας της εκπαίδευσης VR στη διδασκαλία σχετικά με την υγιεινή διατροφή

Σκοπός του έργου: Η αντιμετώπιση της πρόκλησης της παχυσαρκίας μεταξύ του μαθητικού πληθυσμού 
εκπαιδεύοντάς τους πώς να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της υγιεινής διατροφής για την ευημερία τους.

Εκτελεστής της 
δραστηριότητας

• Άτομα/μαθητές που θέλουν να κατεβάσουν την εφαρμογή και να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες
•  Σχολεία που χρησιμοποιούν την εφαρμογή ως τρόπο διδασκαλίας των μαθητών και πιο φιλικό προς το 

περιβάλλον τρόπο ζωής
• NGOs, δημόσιες αρχές και εταιρείες που επιθυμούν να υλοποιήσουν ή να συνεργαστούν με αυτό το έργο
• Εταιρεία πληροφορικής για την ανάπτυξη της εφαρμογής

Αναμενόμενα 
αποτελέσματα

• προαγωγή της υγείας στα παιδιά
• χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ που βασίζονται σε VR στην εκπαίδευση
• υιοθέτηση νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων - Μαθητοκεντρική μάθηση

Περίοδος 
απόδοσης 2022 - 2027

Ανθρώπινο 
δυναμικό

• Προγραμματιστές εφαρμογών
•  Ειδικοί σε θέματα υγείας και διατροφής
• Εμπειρογνώμονες πολιτικής από διαφορετικές ομάδες βασικών ενδιαφερομένων: δημόσιες αρχές, ΜΚΟ 

και εκπαιδευτικός τομέας
• Εμπειρογνώμονες επικοινωνίας και διάδοσης

Προϋπολογισμός: EUR 250,000

Οικονομικές πηγές: Πρόγραμμα Erasmus+
Άλλα πιθανά προγράμματα της ΕΕ από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027

Активност 5:

Περιγραφή της 
δραστηριότητας

 Χρήση τεχνολογίας VR σε επαγγελματικές σχολές για τουρισμό

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η χρήση της τεχνολογίας VR για τη βελτίωση των γνώσεων και των 
ικανοτήτων των μαθητών σε σχολές επαγγελματικού τουρισμού, προκειμένου να υιοθετήσουν πιο εύκολα 
το πρόγραμμα σπουδών και τα εκπαιδευτικά μαθήματα και να βοηθήσουν τους μαθητές να χρησιμοποιούν 
τεχνολογία VR κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Εκτελεστής της 
δραστηριότητας

• Άτομα/μαθητές που θέλουν να κατεβάσουν την εφαρμογή και να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες
• Επαγγελματικές σχολές που χρησιμοποιούν την εφαρμογή ως τρόπο διδασκαλίας των μαθητών και πιο 

φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής
• NGOs, δημόσιες αρχές και εταιρείες που επιθυμούν να υλοποιήσουν ή να συνεργαστούν με αυτό το έργο
• Eταιρεία πληροφορικής για την ανάπτυξη της εφαρμογής

Αναμενόμενα 
αποτελέσματα

• χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ που βασίζονται σε VR στην επαγγελματική εκπαίδευση
• υιοθέτηση νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων - Μαθητοκεντρική μάθηση

Περίοδος 
απόδοσης 2022 - 2027

Ανθρώπινο 
δυναμικό

• Προγραμματιστές εφαρμογών
• Ειδικοί σε θέματα τουρισμού
• Εμπειρογνώμονες πολιτικής από διαφορετικές ομάδες βασικών ενδιαφερομένων: δημόσιες αρχές, 

NGOs και εκπαιδευτικός τομέας
• Εμπειρογνώμονες επικοινωνίας και διάδοσης

Προϋπολογισμός: EUR 100,00 – 150,000

Οικονομικές πηγές: Πρόγραμμα Erasmus+
Άλλα πιθανά προγράμματα της ΕΕ από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027
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ΚΡΟΑΤΙΑ

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

077. Χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων
Οι δραστηριότητες που περιγράφονται σε αυτή 

τη στρατηγική, θα χρηματοδοτηθούν από τους 

προϋπολογισμούς των δήμων ή θα χρησιμοποιηθούν 

πόροι  που θα διασφαλιστούν από διάφορα έργα και 

προγράμματα.
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ΣΧ
ΕΔ
ΙΟ

Αυτό το στρατηγικό έγγραφο αντικατοπτρίζει 

μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτό.


