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SILVERCODERS: ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ, ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ
ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΊ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SILVERCODERS ERASMUS+
Οι προκλήσεις είναι ένας συνδυασμός γενικής γνώσης της πληροφορικής
και βασικών δεξιοτήτων προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας οπτικό
προγραμματισμό για την ανάπτυξη παιχνιδιών.
Από τον Οκτώβριο του 2022, μπορείτε να γίνετε μέρος του εκπαιδευτικού
μας προγράμματος και να βελτιωθείτε ή μάθετε περισσότερα για τον
οπτικό προγραμματισμό. Θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις
προκλήσεις και έναν εκπαιδευτή που θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε.
Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΔΩ:
WWW.SILVERCODERS.EU

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

Το έργο Silvercoders υλοποιείται από κοινοπραξία και συντονίζεται από
Folkuniversitetet (Σουηδία) και Virtual Campus (Πορτογαλία), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
(Ελλάδα) IREA (Ρουμανία), Media Creativa (Ισπανία), Anziani e non solo (Ιταλία).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινοπραξία, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση: https://silvercoders.eu/partnership/
Το φυλλάδιο του έργου είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Σουηδικά, Πορτογαλικά,
Ισπανικά, Ρουμανικά, Ελληνικά και Ιταλικά: https://silvercoders.eu/downloads/
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
Για τους ενήλικες, μελέτες έχουν δείξει θετική μεταφορά δεξιοτήτων
προγραμματισμού σε καταστάσεις που απαιτούσαν δημιουργική
σκέψη, μαθηματικές δεξιότητες, και μεταγνώση, ακολουθούμενες
από χωρικές δεξιότητες και συλλογισμό.
Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας
έχει αποδειχθεί ξεκάθαρος τρόπος για να διατηρήσετε το μυαλό
ενεργό και να διατηρήσετε τις γνωστικές δεξιότητες στη μορφή
της δημιουργικότητας, της προσοχής, της μνήμης και της
επεξεργασίας της γλώσσας. Αυτό έχει τεράστια οφέλη σε έναν κόσμο
όπου οι ενήλικες πρέπει να βελτιώσουν οικονομικές ικανότητες,
προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες κ.λπ.
Το έργο Silvercoders χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus
Plus μέσω της συμφωνίας επιχορήγησης, αριθμός 2020-1-SE01KA227-ADU-092582
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, που
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

