
ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
ΝΕΥΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ

ΚΎΡΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΊΑ

Το έργο υλοποιείται από 7

συνεργαζόμενα ιδρύματα από 5

Ευρωπαϊκές χώρες (6 εταίροι +
συντονιστής).

Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του
2020 και θα διαρκέσει 24 μήνες.

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των
διδακτικών δεξιοτήτων των
διδασκόντων της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να
προσαρμόζονται σε σύγχρονες
απαιτήσεις, προσδοκίες και ευκαιρίες.

Το έργο θα ασχοληθεί με την χρήση κι
εφαρμογή της νευροεπιστήμης στην
εποχή της πληροφορίας με νέες
τεχνολογίες που προσφέρουν νέα
ερεθίσματα μάθησης στους φοιτητές. 

Κοινό στόχος: Διδάσκοντες της
Ανώτατης Εκπαίδευσης που
συνεισφέρουν σε ιδρύματα ανώτερης
ποιότητας στη διδασκαλία και τη
μάθηση.
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η επικοινωνία αντιπροσωπεύει τις
απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπη δε μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε χρήση που μπορεί να γίνει των
περιεχόμενων πληροφοριών. "Νευροπαιδαγωγική" αρ. έργου:
2020-1-PL01-KA203-081740 



ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΜΑΣ:2 διεθνείς συναντήσεις
μελέτες για τον προσδιορισμό
επιμορφωτικών αναγκών
μελέτες για την εφαρμογή της
νευροεπιστήμης στην ανώτατη
εκπαίδευση
Για περισσότερα, παρακαλούμε
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 

Fundación Universitat Jaume I-

Empresa (Spain)

Asociacion De Innovacion

Emprendimiento Y Tecnologias De La

Informacion Y La Comunicacion

Innetica (Spain)

Angel Kanchev University of Ruse

(Bulgaria)

UC Leuven (Belgium)

UC Limburg (Belgium)

University of Patras (Greece) Οδηγός καλών πρακτικών.

Καινοτόμα εκπαιδευτική
μεθοδολογία.

Πιλοτικό εκπαιδευτικό μάθημα.

Διαδικτυακή πλατφόρμα.

Κοινότητας Πρακτικής
διδασκόντων Ανώτατης
Εκπαίδευσης.

2 διεθνείς συναντήσεις.

5 εκδηλώσεις διάχυσης.

ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ
ΗΔΗ:

ΕΤΑΊΡΟΙ ΈΡΓΟΥ

ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ:

συντονιστής:
Wyższa Szkoła
Biznesu i Nauk o
Zdrowiu
(Πολωνία)
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