
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας και των 

γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών μέσω ολιστικής 

προσέγγισης και καινοτόμων μεθόδων 

  Οι στόχοι του προγράμματος: 

• μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μέσω της 
επιτάχυνσης της μαθησιακής διαδικασίας 
 

• εξάλειψη έλλειψης εξειδικευμένου δυναμικού στα σχολεία (π.χ. 
ψυχολόγων)  

 

• βελτίωση της συμβολής των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία 

των παιδιών τους και στην ανάπτυξη των γνωστικών τους 
δεξιοτήτων 
 

• δωρεάν προσφορά εργαλείων ΤΠΕ για τη διάγνωση των 
γνωστικών διαδικασιών και των προτιμώμενων τρόπων μάθησης  

για παιδιά ηλικιών 6-14 ετών  
 

• δωρεάν προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικού για 

γονείς και εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη της ανάπτυξης από 

τους μαθητές αποτελεσματικών μαθησιακών δεξιοτήτων 

Τα τέσσερα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα: 

• Παραδοτέο 1 – Ηλεκτρονικό εργαλείο για τη διάγνωση των 

γνωσιακών διαδικασιών και των τρόπων μάθησης των παιδιών 

ηλικίας 6-10 ετών 
 

• Παραδοτέο 2 – Ηλεκτρονικό εργαλείο για τη διάγνωση των 

γνωσιακών διαδικασιών και των τρόπων μάθησης των παιδιών 

ηλικίας 11-14 ετών 
 

• Παραδοτέο 3 – Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς 

και παιδαγωγούς 
 

• Παραδοτέο 4 – Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη για μαθητές 
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Συγχρηματοδοτούμενο από 

το πρόγραμμα Erasmus+ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επόμενα βήματα 

• Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εργαλείου για τη διάγνωση των 

γνωσιακών διαδικασιών και των τρόπων μάθησης των παιδιών 

ηλικίας 11-14 ετών 

• Ανάπτυξη της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης για εκπαιδευτικούς 

και παιδαγωγούς 

• Ανάπτυξη της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης για μαθητές 

• Η επόμενη συνάντηση των εταίρων είναι προγραμματισμένη 

για τον Μάιο 2021 στην Ιταλία.  

Το ηλεκτρονικό εργαλείο για τη διάγνωση των γνωσιακών διαδικασιών και των τρόπων μάθησης των 

παιδιών ηλικίας 6-10 ετών είναι έτοιμο!  

Το εργαλείο διερευνά τις γνωσιακές διαδικασίες και τους προτιμώμενους τρόπους μάθησης των παιδιών.   

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Έργου μας! 

www.prolearn-project.eu    

 
Μπορείτε, επίσης, να ενημερωθείτε για τα 

τελευταία νέα από:     

 

Τρίτη συνάντηση εταίρων 

Η τρίτη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 5 Νοεμβρίου 

2020. Κύριος στόχος της συνάντησης ήταν η συζήτηση σχετικά με την πιλοτική 

εφαρμογή του πρώτου παραδοτέου, το ηλεκτρονικό εργαλείο για τη διάγνωση των 

γνωσιακών διαδικασιών και των τρόπων μάθησης των παιδιών ηλικίας 6-10 ετών, 

σε όλες τις χώρες των εταίρων. Επιπλέον, συζητήθηκε η ανάπτυξη των υπόλοιπων 

παραδοτέων του Έργου και ορίστηκαν τα επόμενα βήματα και οι προθεσμίες 

αυτών.  

Τομείς που 
διερευνώνται 

γνωσιακές 
διαδικασίες

μνήμη, προσοχή, σκέψη, αντίληψη

τρόποι 
μάθησης

οπτικός, ακουστικός, κινητικός, 
ανάγνωση/γραφή

 

Η πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου υλοποιείται από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2021 σε Πολωνία, Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία 

και Ρουμανία.  

Η πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου θα πραγματοποιηθεί από γονείς και δασκάλους, οι οποίοι μέσω της παρατήρησης και της καλής  

γνώσης, θα αξιολογήσουν παιδιά ηλικίας 6-10 ετών.  

100 γονείς και 100 δάσκαλοι από κάθε χώρα εταίρο θα συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου.  

Προσκαλούμε σχολεία, γονείς και δασκάλους από όλες τις χώρες να συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή! Θα λάβετε 

πιστοποιητικό συμμετοχής και θα είστε οι πρώτοι που θα έχετε πρόσβαση στα υπόλοιπα παραδοτέα που θα 

αναπτυχθούν.  

Αν θέλετε να συμμετέχετε, επικοινωνήστε με τον εταίρο της αντίστοιχης χώρας.  

 

«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δε συνιστά έγκριση του περιεχομένου, καθώς αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των 

συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει των πλ ηροφοριών που περιέχονται σε αυτή.»   

Project No:2019-1-PL01-KA201-065726 

https://www.facebook.com/prolearn.eu/
https://twinspace.etwinning.net/104092/home
https://www.youtube.com/channel/UCMkKLRe3lmN8co2ZOsIDsVg
http://www.prolearn-project.eu/

