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Αριθμητικός συλλογισμός και
κατανόηση μέσω μαθηματικών
υπολογισμών

Κριτική και δημιουργική σκέψη μέσω
της επίλυσης προβλημάτων

Αίσθηση πρωτοβουλίας μέσω λογικής
και χωρικής σκέψης

Διαδικασία μάθησης μέσω της
διατήρησης πληροφοριών και της
ανάπτυξης της μνήμης
Ψηφιακή και τεχνολογική επάρκεια
μέσω βασικών ασκήσεων
προγραμματισμού

Γραμματισμός και αλφαβητοποίηση
μέσω της κατανόησης κειμένου

Σύντομα θα μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τις ψηφιακές
δοκιμασίες απόδρασης που έχουμε
αναπτύξει. Είτε θέλετε να βελτιώσετε τις
δεξιότητές σας, είτε να τις
χρησιμοποιήσετε με τους μαθητές σας,
είτε απλώς να διασκεδάσετε, λύνοντας
τις προκλήσεις, μπορείτε να αποκτήσετε
πρόσβαση στο MOOC. Εκεί θα βρείτε 192
ψηφιακές δοκιμασίες απόδρασης στα
αγγλικά και 24 στα γαλλικά, γερμανικά,
κροατικά, ισπανικά, ελληνικά,
πορτογαλικά και λιθουανικά. 
Παίζοντας τα διαδικτυακά αυτά
παιχνίδια, μπορείτε να αναπτύξετε
ικανότητες, όπως
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Για να ενημερώνεστε για την εξέλιξη
του έργου, επισκεφθείτε την επίσημη
ιστοσελίδα του και τη σελίδα στο
Facebook.

Το έργο CASINO προτείνει μια νέα
προσέγγιση στη μάθηση,
χρησιμοποιώντας καινοτόμα
διαδικτυακά παιχνίδια – ψηφιακές
δοκιμασίες απόδρασης- για την
απόκτηση και την ανάπτυξη νέων
ικανοτήτων.
Το CASINO επιδιώκει να εμπλέξει όσους
έχουν απομακρυνθεί από την
εκπαίδευση και την αγορά εργασίας και
να τους παρακινήσει να
δραστηριοποιηθούν.
Στην σημερινή ανταγωνιστική αγορά
εργασίας είναι πιο σημαντικό από ποτέ
να αναπτύξει κανείς δεξιότητες που
μπορούν να του φανούν χρήσιμες σε
όποιον τομέα κι αν ακολουθήσει.
Το CASINO προσφέρει πόρους τόσο για
τους νέους ενήλικες όσο και για τους
εκπαιδευτές ΕΕΚ, που επιθυμούν να
αυξήσουν τις τεχνικές και παιδαγωγικές
τους δεξιότητες.
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"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν

μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. ” 
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https://www.facebook.com/casinoproject
http://casino-project.eu/

