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Έκθεση Δραστηριοτήτων 

 
Του Μιχαλόπουλου Γεωργίου ΠΕ86, της Αλεξάνδρου Όλγας ΠΕ02, της Κατραβά Θεοφανώς 

ΠΕ06 και της Παναγοπούλου Παναγιώτας ΠΕ78 και των μελών της παιδαγωγικής ομάδας του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA1 με τίτλο  «Σχεδιάζοντας Το Μελλοντικό Σχολείο: 

Ενσωμάτωση Τεχνολογικών Καινοτομιών για Βιώσιμη Ανάπτυξη» και αριθμό σύμβασης 

επιχορήγησης «2020-1-EL01-KA101-078380» κατά τη συμμετοχή τους στην επιμορφωτική 

δραστηριότητα του σχεδίου στην Βαρκελώνη της Ισπανίας, από Κυριακή 04 Απριλίου 2022 έως και 

Σάββατο 09 Απριλίου 2022. 

Προετοιμασία της επίσκεψης 

Η επιμορφωτική δραστηριότητα που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί έχει τίτλο «ICT tools in 

Education» και πραγματοποιήθηκε από το φορέα υποδοχής «SHIPCON LIMASSOL LIMITED».  

Πριν την κινητικότητα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση του συλλόγου καθηγητών του ΓΕΛ Λουσικών 

και η κινητικότητα προετοιμάστηκε τόσο στο τυπικό όσο και στο ουσιαστικό της μέρος: 

• Ο συντονιστής του σχεδίου Μιχαλόπουλος Γεώργιος, ΠΕ86, και οι συμμετέχοντες στη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα εκπαιδευτικοί βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία με το 

φορέα υποδοχής ώστε να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες της υποδοχής. 

• Έγιναν οι απαραίτητοι διαγνωστικοί έλεγχοι που προβλέπονταν για την πανδημία Covid-

19 σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο της επιμορφωτικής δράσης στη χώρα 

υποδοχής (Ισπανία). 

 

 

 



 

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων ανά ημέρα 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

03/04 10:00 Αναχώρηση από Πάτρα με αυτοκίνητο 

 13:00 Άφιξη στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 

 14:55 Αναχώρηση για Βαρκελώνη με την πτήση VY 8103 της VUELING  

 17:05 Άφιξη στο Αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης 

04/04 09:00 – 
11:00 

Introduction and course overview  
Ice breaking – team builder game… All my neighbours  
Individual expectations – What do you know and what do you want to achieve?  
Discussion on what is ICT and listing a range of medias and applications  
Main strategies supporting ICT implementation in education.  

 11:00 – 
11:30 

COFFEE BREAK 

 11:30 – 
13:30 

Energizer: Human Knot  
Support from education institution administration and the community  
Role of the educator and its confidence and motivation  
Introduction/Use of ICTs in my organisation  

05/04 09:00 – 
11:00 

Warm-up – Alliteration Introductions.  
Educators’ subject knowledge influences how ICTs are used: technical abilities.  
Practical exercises in identifying benefits and challenges in using ICT  

 11:00 – 
11:30 

COFFEE BREAK 

 11:30 – 
13:30 

ICT tools in education: Input source, output source and others  
Work with smart boards in practice  
Practical exercises in creating animated slideshows  
Web Conferencing/Meeting/Webinars  

06/04 09:00 – 
11:00 

Social media: Let’s talk about it! Facebook, Blogs, Websites, Forums, Podcasting 
and others  
Practical exercises in designing and creating a blog T  
Figurative speech Quiz; Multiple choice quick quiz  

 11:00 – 
11:30 

COFFEE BREAK 

 11:30 – 
13:30 

Online information resources: encyclopedia, libraries, journals, magazines  
Reflections of the day, discussion  
A minute to reflect on the saying by Chris Dewolfe, Founder of My Space.com “The 
minute you start thinking that you’ve done it all, that’s when you’re in the rear-view 
mirror!”  

07/04 09:00 – 
11:00 

Illusion puzzles  
Combination of video, photo and social media  

 11:00 – 
11:30 

COFFEE BREAK 

 11:30 – 
13:30 

How can I use ICT tools in practice?  
Reflections of the day, discussion  

08/04 09:00 – 
11:00 

Quick quiz  
Revisit the Flip chart from Monday. Have we achieved what we aimed for?  
Confidence building and time for questions.  
Show the animated slideshows given as homework on Tuesday.  

 11:00 – 
11:30 

COFFEE BREAK 

 11:30 – 
13:30 

Ethical dilemmas  
Reflection on using resources and give out resources  
Summary and course evaluation  
Quote of the day and reflection  

09/04 14:40 Αναχώρηση για Κολωνία με την πτήση EW 527 της Eurowings 

 17:00 Άφιξη στην Κολωνία 

 18:10 Αναχώρηση για Αθήνα με την πτήση EW 682 της Eurowings 



 

 22:10 Άφιξη στην Αθήνα 

10/04 00:30 Άφιξη στην Πάτρα 

 

Προϊόντα – Αποτελέσματα της Επίσκεψης 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου έγινε παρουσίαση ποικίλων διαδικτυακών εργαλείων που 

μπορούν να κάνουν το μάθημά μας περισσότερο διαδραστικό και ενδιαφέρον και έτσι να 

παρακινήσει περισσότερο τους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα μας παρουσιάστηκε η διαδικτυακή 

πλατφόρμα edmodo, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ασύγχρονη μάθηση. Μέσω αυτής της 

πλατφόρμας ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενημερώνει τους μαθητές του, να ανεβάζει εργασίες για 

το σπίτι, να κρατάει αρχεία των μαθητών του. Επίσης, μάθαμε πως να χρησιμοποιούμε 

διαδικτυακά εργαλεία παρουσίασης, όπως το nearpod, mentimeter και prezi. Αυτά τα εργαλεία 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τους εκπαιδευτικούς, αφού μας βοηθούν να οργανώσουμε καλύτερα 

ένα μάθημα, να το οπτικοποιήσουμε και να το προσαρμόσουμε στη νεα τεχνολογικά προηγμένη 

πραγματικότητα. Γι’ αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι τα εργαλεία αυτά θα προσελκύσουν την 

προσοχή των μαθητών και θα τους κινητοποιήσουν περισσότερο μέσα στην τάξη. Επιπρόσθετα, 

μας έγινε παρουσίαση διαδικτυακών εργαλείων quiz makers όπως το kahoot. Τέλος 

ενημερωθήκαμε για δημιουργικά εργαλεία με τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε μικρά βίντεο. 

Τέτοια εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από τους εκπαιδευτικούς, όσο και από τους 

μαθητές για τη δημιουργία project. Οι παρουσιάσεις της εκπαιδεύτριας εμπλούτισαν τις γνώσεις 

μας σε σχέση με πολυάριθμα διαδικτυακά τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εντός και εκτός τάξης. Ανακαλύψαμε ότι οι επιλογές που μας προσφέρονται 

είναι άπειρες ενώ εμείς καλούμαστε να επιλέξουμε τα εργαλεία που θεωρούμε χρήσιμα και 

κατάλληλα με βάση τις ανάγκες, το επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών μας. 

Συνειδητοποιήσαμε την αναγκαιότητα και τη σημασία της υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον μπορούν πραγματικά να προωθήσουν τη δημιουργικότητα και 

τη φαντασία στη μάθηση, να κάνουν το μάθημα περισσότερο μαθητοκεντρικό, προσφέροντας έτσι 

μεγαλύτερη κινητοποίηση για συμμετοχή και επομένως και καλύτερη κατανόηση. 

Επιπλέον, η επαφή μας με συναδέλφους από το εξωτερικό μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε 

κοινά προβλήματα και δυσκολίες, και μας βοήθησε μέσω των συζητήσεων και της ανταλλαγής 

ιδεών, να δούμε καινούριες προοπτικές. Το ταξίδι αυτό μας προσέφερε μια μοναδική εμπειρία από 

κοινωνικοπολιτστικής πλευράς. Μάθαμε πολλά για την Ισπανική κουλτούρα και αυτό μας 

ευαισθητοποίησε περισσότερο ως Ευρωπαίους πολίτες μέσω της προώθησης της 

πολυπολιτισμικότητας και του σεβασμού απέναντι σε άλλες κουλτούρες. 

 

 

 



 

 

Αξιοποίηση αποτελεσμάτων / Διάχυση – Αντίκτυπος 

 

Η περαιτέρω διάχυση των εμπειριών στους μαθητές, την εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και στους 

γονείς είναι ο πυρήνας των προγραμμάτων Erasmus+. Προς τούτο οι δράσεις περιλάμβαναν: 

• Διοργάνωση ημερίδας στο σχολείο μας για την παρουσίαση των προγραμμάτων Erasmus + και 

την παρουσίαση της δράσης μας σε άλλες όμορες σχολικές μονάδες και στις τοπικές αρχές. 

• Διάδοση των αποτελεσμάτων της δράσης μας με τη δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου και 

δημοσίευση στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. 

 

 

ΛΟΥΣΙΚΑ, 29-06-2022 

Οι καθηγητές 

Μιχαλόπουλος Γεώργιος 

Αλεξάνδρου Όλγα 

Κατραβά Θεοφανώ 

Παναγοπούλου Παναγιώτα 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 
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