
Ημερίδα Διάχυσης εμπειριών, γνώσεων και δεξιοτήτων από το 

1ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου 

Το σχολείο μας στο 

πλαίσιο του προγράμματος 

Erasmus+ “The Power of 

Wisdom” και σε μια 

προσπάθεια διάχυσης των 

ωφελειών που έχουν προκύψει 

σε επίπεδο εμπειριών, 

μεθόδων, εργαλείων και 

τεχνικών για την εκπαιδευτική 

πράξη, οργάνωσε στις 13 

Απριλίου 2022  μια ενημερωτική 

ημερίδα – εργαστήριο που 

απευθυνόταν σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

της Περιφέρειας Δ’ Αθήνας.  

 

Οι εκπαιδευτικοί Λιάλιου Βησσαρία και Δημητρόγλου Εύα, 

υπεύθυνες του προγράμματος, με τη βοήθεια του Διευθυντή κ. 

Κακλαμάνου Νικόλαου, οργάνωσαν ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα για το 

σχολείο μας: δια ζώσης ενημέρωση- εργαστήριο για τους εκπαιδευτικούς 

του σχολείου μας και του συστεγαζόμενου 1ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου 

και ταυτόχρονη ζωντανή μετάδοση μέσω της πλατφόρμας Webex για όλους 

τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Όλο το εγχείρημα υλοποιήθηκε με 

επιτυχία στο εργαστήριο που εξοπλίστηκε για να παρέχει τη δυνατότητα και 

εξ αποστάσεως  επιμορφώσεων, ενημερώσεων, δράσεων με την αξιοποίηση πόρων από 

τη χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+, στο πλαίσιο των ιδιαίτερων συνθηκών 

που διαμορφώθηκαν για τέτοιου είδους διοργανώσεις λόγω της πανδημίας και του 

νομοθετικού πλαισίου.  

 

Στόχος μας ήταν να παρουσιαστεί η εμπειρία μας από τη 

συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ και να απαντήσουμε σε ερωτήματα συναδέλφων που 

ενδιαφέρονται να υποβάλουν αιτήσεις, αλλά και να αναδειχθούν τα ψηφιακά εργαλεία εκείνα που 

μάθαμε και αξιοποιήσαμε κατά τη διάρκεια του προγράμματος, 

δοκιμάσαμε στην εκπαιδευτική πράξη και θεωρούμε ότι 

μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία στα χέρια των 

συναδέλφων και να εμπλουτίσουν τη διδακτική διαδικασία.  

  

 

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι βασικές πληροφορίες 

για το πρόγραμμα «The Power of Wisdom» και εν γένει για τις 

διαδικασίες και το πνεύμα των προγραμμάτων Erasmus+ ΚΑ2 που 

αφορούν στη σχολική εκπαίδευση και ανοίχτηκε ένας δίαυλος 

επικοινωνίας με τους συναδέλφους, ώστε να βοηθηθούν αξιοποιώντας 

την εμπειρία μας. Προβλήθηκε το βίντεο της εβδομάδας φιλοξενίας 



στην Ελλάδα με όλες τις δραστηριότητες, με σκοπό να αντιληφθούν το περιεχόμενο των κινητικοτήτων και τις 

παραμέτρους οργάνωσης και μέσω της δικής μας δράσης να προβληθούν οι δυνατότητες που παρέχουν τα 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+. Ακολούθησε διαδραστική παρουσίαση των εφαρμογών και εργαλείων  που 

επιλέξαμε ως τα πλέον χρήσιμα και επωφελή για την ανανέωση και αποτελεσματικότητα της διδακτικής πράξης. 

                                    

Τα ψηφιακά εργαλεία που επιλέξαμε είναι δωρεάν και δίνουν 

πολλές δυνατότητες για την έκφραση, τη δημιουργικότητα και 

συνεργασία των μαθητών, την καλύτερη οργάνωση του υλικού 

που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί και την ελκυστικότερη και 

αποτελεσματικότερη υλοποίηση μερών της διδακτικής και 

μαθησιακής πράξης. Αρχικά, το Mentimeter αξιοποιήθηκε για 

να συγκεντρώσουμε τις απόψεις των συναδέλφων 

εκπαιδευτικών για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τις 

προσδοκίες τους για την ημερίδα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα 

να δοκιμάσουν το συγκεκριμένο εργαλείο. Προσφέρει την 

ευκαιρία να 

δημιουργηθούν δημοσκοπήσεις, κουίζ, συννεφόλεξα, διαφάνειες 

και εικόνες στις οποίες κάθε μαθητής μπορεί να αντιδράσει ή να 

δώσει σχόλια χρησιμοποιώντας  tablet ή smartphone. Παρόμοια 

είναι και η χρήση της εφαρμογής Tricider, που δίνει τη δυνατότητα 

για διερευνητικές ερωτήσεις ή έναρξη συζήτησης ή ψηφοφορίες.  

Ύστερα, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής Wakelet έγινε η 

παρουσίαση του προγράμματος “The Power of Wisdom” ώστε να 

κατανοήσουν οι συνάδελφοι μια παράμετρο αξιοποίησής του στην 

πράξη και εν συνεχεία δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες για τις 

δυνατότητες του συγκεκριμένου εργαλείου. (Σκανάροντας το QR code της εικόνας μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες, καθώς 

και βίντεο για τον τρόπο χρήσης του). Το Wakelet συστήνεται για σχεδιασμό μαθημάτων, έρευνα, ομαδικά project, 

εργασίες και πολλά άλλα, καθώς δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, αλλά αποτελεί και 

ένα άριστο εργαλείο συνεργασίας.  

Κατόπιν, εξηγήσαμε τις δυνατότητες και τα οφέλη μιας άλλης 

εξαιρετικά χρήσιμης εφαρμογής, του Padlet, και δημιουργήσαμε ένα 

μαζί με τους συναδέλφους. Είναι ένας ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων 

και όχι μόνο. Παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης ανάρτησης κειμένου, 

φωτογραφίας, βίντεο ή άλλου υπερσυνδέσμου. Οι 

μαθητές μπορούν να ενσωματώσουν τις εργασίες τους ή 

να συνεργαστούν και ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

οργανώσει υλικό που θα χρησιμοποιήσει σε ένα μάθημα, 

να οργανώσει ομάδες εργασιών και έχει πολλές ακόμη 

δυνατότητες.  

 



Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι εφαρμογές 

Thinglink και Linoit, οι οποίες επίσης μπορούν να 

αξιοποιηθούν με πολλούς τρόπους στη διδακτική 

πράξη και στο πλαίσιο ανάπτυξης της συνεργασίας, 

αλλά και στην ενίσχυση της δημιουργικότητας των 

μαθητών. (Το QR code είναι ενεργό και μπορείτε να δείτε 

ένα παράδειγμα). 

Η εφαρμογή Actionbound δίνει τη 

δυνατότητα οργάνωσης ψηφιακού διαδραστικού 

κυνηγιού θησαυρού καθώς διαθέτει δυνατότητες:   

χρήση GPS και πυξίδας, εισαγωγής χαρτών, 

φωτογραφιών, βίντεο κ.λπ.. Μπορεί να αξιοποιηθεί με 

πολλούς τρόπους από τους εκπαιδευτικούς, όπως για 

διαδραστικές ξεναγήσεις, επαναληπτικά μαθήματα και κουίζ, 

ομαδικά παιχνίδια αναζήτησης σε διάφορους εξωτερικούς 

χώρους κ.ά. Η συγκεκριμένη εφαρμογή αξιοποιήθηκε από 

όλες τις συνεργαζόμενες χώρες για να έρθουν μαθητές και 

καθηγητές σε επαφή με τον πολιτιστικό πλούτο κάθε πόλης 

που επισκεπτόμασταν και πράγματι γινόταν αποδεκτή με 

ενθουσιασμό. 

Άλλες εξαιρετικά χρήσιμες εφαρμογές που 

παρουσιάστηκαν ήταν το Genially και Canva. Οι δύο αυτές 

εφαρμογές έχουν πάρα 

πολλές δυνατότητες, για 

δημιουργία αφισών, κολλάζ, βίντεο, παρουσιάσεων, 

χρονογραμμών, καρτών, λογοτύπων, βιογραφικών, 

ενημερωτικών φυλλαδίων κ.λπ. και μαθητές και 

εκπαιδευτικοί μπορούν να ενισχύσουν τη δημιουργική 

τους φαντασία. Οι συγκεκριμένες έχουν συγκεντρώσει 

το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών του σχολείου μας 

και αξιοποιούνται σχεδόν σε όλα τα διδακτικά 

αντικείμενα.  

 

Εφαρμογές που κάνουν τη διαδικασία αξιολόγησης πιο διασκεδαστική, 

αλλά και ουσιαστική, καθώς οι μαθητές μπορούν να επαναλαμβάνουν την 

προσπάθειά τους ή να βλέπουν και να αντιλαμβάνονται άμεσα τα λάθη τους είναι 

το Kahoot και το Quizizz.                                                                                              

  Τέλος, παρουσιάστηκαν οι εφαρμογές Pixton και Puzzlemaker. Η  

πρώτη δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας πραγματικά εντυπωσιακών κόμικς 

και μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως στη διδακτική διαδικασία, ενώ η 

δεύτερη αξιοποιείται για να φτιάξουμε πολλών ειδών παζλ τα οποία 

μπορούν να ενισχύσουν τα 

γλωσσικά μαθήματα, αλλά και να 

λειτουργήσουν ως μέσο επανάληψης, 

ελέγχου γνώσεων, αυτοαξιολόγησης.  

 



Συνοψίζοντας, οι ψηφιακές εφαρμογές αποτελούν χρήσιμα εργαλεία στα χέρια των εκπαιδευτικών και 

μπορούν να εμπλουτίσουν ουσιαστικά τη διδακτική πράξη, καθώς επίσης να κινητοποιήσουν και να αυξήσουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών, να συμπεριλάβουν στη μαθησιακή διαδικασία δεξιότητες που έχουν αναπτύξει οι μαθητές 

μας και μένουν ανεκμετάλλευτες στη σχολική τάξη,  να ενισχύσουν τη συνεργατικότητα και τη δημιουργικότητα. Το 

πρόγραμμα Erasmus+ μας έδωσε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με αυτές τις εφαρμογές, να τις δούμε να 

αξιοποιούνται από συναδέλφους μέσα σε σχολικές τάξεις και στη συνέχεια να τις μεταφέρουμε στις δικές μας τάξεις. 

Μας κινητοποίησε να επιφέρουμε αλλαγές στο σχολικό χώρο, ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε τη νέα γνώση και 

εδώ στάθηκε αρωγός σημαντικός η χρηματοδότηση που παρέχουν τα προγράμματα Erasmus+, αλλά και η 

συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Δημητρίου, με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και η προσωπική εργασία 

μελών του Συλλόγου Γονέων και μαθητών μας.  Επιπλέον, μέσω της διαδικασίας διάχυσης της γνώσης, μας δόθηκε η 

δυνατότητα να αναπτύξουμε στενότερες σχέσεις και συνεργασίες με συναδέλφους εντός και εκτός του σχολείου μας, 

να αναπτύξουμε επικοινωνία και συνεργασίες με σχολεία της ευρύτερης περιφέρειάς μας και το βασικότερο, να 

οργανώσουμε και να προετοιμάσουμε την πρώτη μας επιμορφωτική δράση με σκοπό να μοιραστούμε τις εμπειρίες 

μας και να ενισχύσουμε την επαγγελματική ανάπτυξη τη δική μας, αλλά και των συναδέλφων μας. Φυσικά, όλη αυτή 

η δραστηριότητα περιείχε και σφάλματα και παραλείψεις, τα οποία μας έκαναν σοφότερους και απαιτητικότερους 

για το μέλλον. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλες και όλους τους συναδέλφους που στήριξαν αυτήν την προσπάθεια 

και όλους όσοι βοήθησαν ώστε να υλοποιηθεί. Ευχαριστούμε τέλος τους μαθητές και τις μαθήτριές μας για την 

βοήθεια, αλλά και γιατί αποτελούν τη σταθερή πηγή έμπνευσης και δικαίωσης όλων των κόπων και προσπαθειών 

μας.  

              

 


