
                                          

Το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος Erasmus KA1 με 

τίτλο «Ένα σχολείο αλλάζει, μαθαίνει και εισάγει την καινοτομία και την 

αλλαγή» πραγματοποίησε την 

προγράμματος με τη συμμετοχή δύο εκπαιδευτικών της σχολικής μας μονάδας στο 

Δουβλίνο της Ιρλανδίας. 

Το σεμινάριο διήρκησε από τις 23  έως 28 Απριλίου 2018 και 

των κινητών συσκευών 

Συμμετείχαν 12 εκπαιδευτικοί από 

οργανωμένο πρόγραμμα που κατάφερε να συνδυάσει επιτυχώς τη θεωρητική 

γνώση με την πρακτική.  

Με δεδομένο το γεγονός ότι

παγκοσμιοποιημένη και ψηφιακή κοινωνία η

Φέρε τη δική σου συσκευή) είναι μια πραγματικότητα που θα συναντήσουμε στο 

προσεχές μέλλον και κρύβει τόσο πλεονεκτήματα όσο και με

σεμινάριο είχε ως στόχο να υιοθετηθούν νέες μέθοδοι διδασκαλίας που θα 

καθιστούν πιο ελκυστική τη μαθησιακή διαδικασία για τους μαθητές και θα 

βελτιώνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Γνωρίσαμε πρακτικά εργαλεία που θα 

μας  βοηθήσουν  να κινητ

μαθητές μας  για το μέλλον

εισάγουμε τις νέες τεχνολογίες στη σχολική μας μονάδα.

Πιο συγκεκριμένα, πώς οι φορητοί υπολογιστές, τα tablet

μπορούν να ενσωματωθούν ως εκπαιδευτικ

Μάθαμε πώς να χρησιμοποιού

Youtube, , το Trello, το Socrative, το Evernote, το Quizlet, το Edmodo, το Onenote , 

το Kahoot, το lyricstraining, το EdPuzzle, τοTwitter, το MIT App Inventor , το 

Facebook και άλλα. Είχαμε

βελτιωθεί η μάθηση χρησιμοποιώντας 

Τέλος κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε χώρους 

πολιτισμού και ήρθαμε σε επαφή, συνομιλήσαμε και ανταλλάξαμε απόψεις με 

εκπαιδευτικούς άλλων χωρών που συμμετείχαν στο σεμινάριο.

Μετά το πέρας του προγράμματος

επιτυχημένες ιδέες θα μπορέσουμε

παιδαγωγικών μεθόδων μέσω της χρήσης ΤΠΕ. 

συνθήκες, ώστε οι νέες 

υλοποιηθούν αποτελεσματικά και με βιώσιμο τρόπο. 

Αναλυτικές πληροφορίες και

ιστοσελίδα του σχολείου.
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Το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος Erasmus KA1 με 

«Ένα σχολείο αλλάζει, μαθαίνει και εισάγει την καινοτομία και την 

πραγματοποίησε την τρίτη και τελευταία από τις κινητικότητες του 

προγράμματος με τη συμμετοχή δύο εκπαιδευτικών της σχολικής μας μονάδας στο 

 

διήρκησε από τις 23  έως 28 Απριλίου 2018 και αφορούσε στη

συσκευών tablets και smartphones ως εκπαιδευτικά εργαλεία.

εκπαιδευτικοί από 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πολύ καλά 

οργανωμένο πρόγραμμα που κατάφερε να συνδυάσει επιτυχώς τη θεωρητική 

 

Με δεδομένο το γεγονός ότι οι μαθητές μας μεγαλώνουν σε μια ολοένα και πιο 

παγκοσμιοποιημένη και ψηφιακή κοινωνία η τάση BYOD (Bring Your Own Device 

Φέρε τη δική σου συσκευή) είναι μια πραγματικότητα που θα συναντήσουμε στο 

προσεχές μέλλον και κρύβει τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα.

σεμινάριο είχε ως στόχο να υιοθετηθούν νέες μέθοδοι διδασκαλίας που θα 

καθιστούν πιο ελκυστική τη μαθησιακή διαδικασία για τους μαθητές και θα 

βελτιώνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Γνωρίσαμε πρακτικά εργαλεία που θα 

μας  βοηθήσουν  να κινητοποιήσουμε και να προετοιμάσουμε καλύτερα τους 

για το μέλλον και να μπορέσουμε  με παιδαγωγικούς όρους να 

εισάγουμε τις νέες τεχνολογίες στη σχολική μας μονάδα. 

πώς οι φορητοί υπολογιστές, τα tablets και τα Smartphones 

μπορούν να ενσωματωθούν ως εκπαιδευτικά εργαλεία στη μαθησιακή διαδικασία

πώς να χρησιμοποιούμε λογισμικά, πλατφόρμες και εφαρμογές

το Socrative, το Evernote, το Quizlet, το Edmodo, το Onenote , 

το Kahoot, το lyricstraining, το EdPuzzle, τοTwitter, το MIT App Inventor , το 

Είχαμε επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουμε πώς μπορεί να 

βελτιωθεί η μάθηση χρησιμοποιώντας αξιόπιστα τεχνολογικά παιχνίδια και κουίζ.

Τέλος κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε χώρους 

πολιτισμού και ήρθαμε σε επαφή, συνομιλήσαμε και ανταλλάξαμε απόψεις με 

εκπαιδευτικούς άλλων χωρών που συμμετείχαν στο σεμινάριο. 

του προγράμματος ευελπιστούμε ότι έχοντας αφομοιώσει

θα μπορέσουμε νε εκκινήσουμε τη διαδικασία προώθηση

παιδαγωγικών μεθόδων μέσω της χρήσης ΤΠΕ. Παράλληλα, να δημιουργήσουμε

ς αυτές μέθοδοι να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να 

υλοποιηθούν αποτελεσματικά και με βιώσιμο τρόπο.  

Αναλυτικές πληροφορίες και παρουσίαση του προγράμματος υπάρχουν στην 
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Το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος Erasmus KA1 με 

«Ένα σχολείο αλλάζει, μαθαίνει και εισάγει την καινοτομία και την 

ρίτη και τελευταία από τις κινητικότητες του 

προγράμματος με τη συμμετοχή δύο εκπαιδευτικών της σχολικής μας μονάδας στο 

αφορούσε στη χρήση 

ως εκπαιδευτικά εργαλεία. 

υρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πολύ καλά 

οργανωμένο πρόγραμμα που κατάφερε να συνδυάσει επιτυχώς τη θεωρητική 

οι μαθητές μας μεγαλώνουν σε μια ολοένα και πιο 

τάση BYOD (Bring Your Own Device - 

Φέρε τη δική σου συσκευή) είναι μια πραγματικότητα που θα συναντήσουμε στο 

ιονεκτήματα. Το 

σεμινάριο είχε ως στόχο να υιοθετηθούν νέες μέθοδοι διδασκαλίας που θα 

καθιστούν πιο ελκυστική τη μαθησιακή διαδικασία για τους μαθητές και θα 

βελτιώνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Γνωρίσαμε πρακτικά εργαλεία που θα 

καλύτερα τους 

να μπορέσουμε  με παιδαγωγικούς όρους να 

και τα Smartphones 

στη μαθησιακή διαδικασία. 

, πλατφόρμες και εφαρμογές όπως το 

το Socrative, το Evernote, το Quizlet, το Edmodo, το Onenote , 

το Kahoot, το lyricstraining, το EdPuzzle, τοTwitter, το MIT App Inventor , το 

πώς μπορεί να 

τεχνολογικά παιχνίδια και κουίζ. 

Τέλος κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε χώρους 

πολιτισμού και ήρθαμε σε επαφή, συνομιλήσαμε και ανταλλάξαμε απόψεις με 

ότι έχοντας αφομοιώσει 

τη διαδικασία προώθησης νέων 

α δημιουργήσουμε  τις 

πιθανότητες να 

του προγράμματος υπάρχουν στην 


