ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1Ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ
Το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίασ ςτα πλαίςια τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ Erasmus KA1 με
τίτλο «Ζνα σχολείο αλλάζει, μαιαίνει και εισάγει την καινοτομία και την
αλλαγθ» πραγματοποίθςε τθν τρίτθ και τελευταία από τισ κινθτικότθτεσ του
προγράμματοσ με τθ ςυμμετοχι δφο εκπαιδευτικϊν τθσ ςχολικισ μασ μονάδασ ςτο
Δουβλίνο τθσ Ιρλανδίασ.
Το ςεμινάριο διιρκθςε από τισ 23 ζωσ 28 Απριλίου 2018 και αφοροφςε ςτθ χριςθ
των κινθτϊν ςυςκευϊν tablets και smartphones ωσ εκπαιδευτικά εργαλεία.
Συμμετείχαν 12 εκπαιδευτικοί από 6 χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ζνα πολφ καλά
οργανωμζνο πρόγραμμα που κατάφερε να ςυνδυάςει επιτυχϊσ τθ κεωρθτικι
γνϊςθ με τθν πρακτικι.
Με δεδομζνο το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ μασ μεγαλϊνουν ςε μια ολοζνα και πιο
παγκοςμιοποιθμζνθ και ψθφιακι κοινωνία θ τάςθ BYOD (Bring Your Own Device Φζρε τθ δικι ςου ςυςκευι) είναι μια πραγματικότθτα που κα ςυναντιςουμε ςτο
προςεχζσ μζλλον και κρφβει τόςο πλεονεκτιματα όςο και μειονεκτιματα. Το
ςεμινάριο είχε ωσ ςτόχο να υιοκετθκοφν νζεσ μζκοδοι διδαςκαλίασ που κα
κακιςτοφν πιο ελκυςτικι τθ μακθςιακι διαδικαςία για τουσ μακθτζσ και κα
βελτιϊνουν τα μακθςιακά αποτελζςματα. Γνωρίςαμε πρακτικά εργαλεία που κα
μασ βοθκιςουν να κινθτοποιιςουμε και να προετοιμάςουμε καλφτερα τουσ
μακθτζσ μασ για το μζλλον και να μπορζςουμε με παιδαγωγικοφσ όρουσ να
ειςάγουμε τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτθ ςχολικι μασ μονάδα.
Πιο ςυγκεκριμζνα, πϊσ οι φορθτοί υπολογιςτζσ, τα tablets και τα Smartphones
μποροφν να ενςωματωκοφν ωσ εκπαιδευτικά εργαλεία ςτθ μακθςιακι διαδικαςία.
Μάκαμε πϊσ να χρθςιμοποιοφμε λογιςμικά, πλατφόρμεσ και εφαρμογζσ όπωσ το
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 επίςθσ τθν ευκαιρία να γνωρίςουμε πϊσ μπορεί να
βελτιωκεί θ μάκθςθ χρθςιμοποιϊντασ αξιόπιςτα τεχνολογικά παιχνίδια και κουίη.
Τζλοσ κατά τθ διάρκεια του ςεμιναρίου, πραγματοποιικθκαν επιςκζψεισ ςε χϊρουσ
πολιτιςμοφ και ιρκαμε ςε επαφι, ςυνομιλιςαμε και ανταλλάξαμε απόψεισ με
εκπαιδευτικοφσ άλλων χωρϊν που ςυμμετείχαν ςτο ςεμινάριο.
Μετά το πζρασ του προγράμματοσ ευελπιςτοφμε ότι ζχοντασ αφομοιϊςει
επιτυχθμζνεσ ιδζεσ κα μπορζςουμε νε εκκινιςουμε τθ διαδικαςία προϊκθςθσ νζων
παιδαγωγικϊν μεκόδων μζςω τθσ χριςθσ ΤΠΕ. Παράλλθλα, να δθμιουργιςουμε τισ
ςυνκικεσ, ϊςτε οι νζεσ αυτζσ μζκοδοι να ζχουν μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ να
υλοποιθκοφν αποτελεςματικά και με βιϊςιμο τρόπο.
Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ και παρουςίαςθ του προγράμματοσ υπάρχουν ςτθν
ιςτοςελίδα του ςχολείου.

