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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

 

για τη μετακίνηση εκπαιδευτικών στο διάστημα 02/04/2016 έως 08/04/2016 στην 

Alcalá de Henares της Ισπανίας  

  

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί :  

Γερόλυμου Ειρήνη (ΠΕ04) 

Κολεντίνη Ευανθία   (ΠΕ06)   

Τσέλιου Ευμορφία (ΠΕ10) 

 

Στοιχεία της δραστηριότητας 

Οι  παραπάνω εκπαιδευτικοί μετακινήθηκαν στην Alcalá de Henares της Ισπανίας στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/Δράση ΚΑ1-Μαθησιακή κινητικότητα 

προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης με τίτλο “Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών στην 

Τάξη” και αριθμό σύμβασης 2015-1-EL01-KA101-013748 με σκοπό τη παρακολούθηση 

επιμορφωτικού σεμιναρίου με τίτλο «Creativity in Teaching and Learning using ICT: the 

Digital Classroom» 

 

Προετοιμασία της επίσκεψης 

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών για την διευθέτηση των 

πρακτικών ζητημάτων του  ταξιδιού (εισιτήρια, ξενοδοχείο, κάρτα πολιτισμού της ΟΛΜΕ, 

Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης, πιστοποιητικά Europass Mobility). Και οι τρεις εκπαιδευτικοί 

μελέτησαν το αγγλόφωνο υλικό που είχε αποσταλεί από τον φορέα υποδοχής για να 
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εξοικειωθούν με το αντικείμενο κατάρτισης και να προετοιμαστούν γλωσσικά και 

συμπλήρωσαν τα απαραίτητα ερωτηματολόγια.  Τέλος, αναζήτησαν πληροφορίες στο 

διαδίκτυο και σε ταξιδιωτικούς οδηγούς αναφορικά με τον ισπανικό πολιτισμό και τα 

αξιοθέατα της Μαδρίτης.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

01/04/2016 Παρασκευή (1η ημέρα) 

Αναχώρηση από Αγρίνιο και άφιξη στην Αθήνα. 

  

02/04/2016 Σάββατο (2η ημέρα) 

Αναχώρηση από Αθήνα και άφιξη, μέσω Άμστερνταμ, στην Μαδρίτη. Ταχτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Εγγραφή και πρώτη γνωριμία με τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες. 

Πρώτη επαφή με την πόλη. 

   

03/04/2016 Κυριακή (3η ημέρα) 

Οργανωμένη περιήγηση στην Alcalá de 

Henares, γενέτειρα του Θερβάντες και  

μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομίας της UNESCO.  

Μετακίνηση στην γειτονική πόλη Τολέδο, 

μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας 

της UNESCO. Επίσκεψη στο σπίτι του 

Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο), στη 

Εβραϊκή Συναγωγή, στον Καθεδρικό Ναό και στο περίφημο οχυρό Αλκαζάρ . Περιήγηση 

στην πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  
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04/04/2016 Δευτέρα (4η ημέρα) 

Επίσκεψη στο μουσείο Πράδο της Μαδρίτης, 

όπου θαυμάσαμε έργα των Ελ Γκρέκο, 

Βελάσκες, Γκόγια, Καραβάτσιο και πολλών 

άλλων φημισμένων ζωγράφων. Γεύμα και 

μετακίνηση στο τόπο διεξαγωγής του 

σεμιναρίου. Αυτό-παρουσίαση των μελών 

όλων των αντιπροσωπειών. Θεωρητική 

προσέγγιση του θέματος της χρήσης Νέων 

Τεχνολογιών στην Τάξη. Εμπεριστατωμένη παρουσίαση των εργαλείων Web 2.0 

 

      

 

05/04/2016 Τρίτη (5η ημέρα) 

Το πρωί περιήγηση στη Μαδρίτη. Επίσκεψη στο Καθεδρικό Ναό της Αλμουδένα και στο 

Βασιλικό Ανάκτορο της Μαδρίτης. Γεύμα και 

μετακίνηση στο τόπο διεξαγωγής του 

σεμιναρίου. Αναλυτική παρουσίαση των 

ιστολογίων (blog) και των τρόπων 

εφαρμογής τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Βήμα προς βήμα παρουσίαση του 

τρόπου δημιουργίας ενός blog υπό την 

καθοδήγηση της εκπαιδεύτριας και πρακτική 

εξάσκηση. 
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06/04/2016  Τετάρτη (6η ημέρα)  

Πρωινή επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο 

Τέχνης Βασίλισσα Σοφία όπου είδαμε 

έργα των Νταλί, Μιρό και την περίφημη 

Γκουέρνικα του Πικάσο. Το μεσημέρι 

μετακίνηση στο τόπο διεξαγωγής του 

σεμιναρίου. Αναλυτική παρουσίαση της 

πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης 

Edmodo και των τρόπων εφαρμογής της 

στη σχολική τάξη. Δημιουργία ομάδων 

στην πλατφόρμα υπό την καθοδήγηση 

της εκπαιδεύτριας και πρακτική εξάσκηση. 

 

07/04/2016 Πέμπτη (7η ημέρα) 

Βόλτα στο πάρκο Μπουέν Ρετίρο, στο κέντρο 

της Μαδρίτης, και επιστροφή στο τόπο 

διεξαγωγής στου σεμιναρίου. Δημιουργία 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων προς χρήση 

στην τάξη και πρακτική εξάσκηση στη 

πλατφόρμα Edmodo και στο Blog μέσω της 

ομαδοσυνεργατικής μεθόδου. Συζήτηση και 

επίλυση αποριών.   

 

08/04/2016 Παρασκευή (8η ημέρα) 

Περιήγηση στην Μαδρίτη και επιστροφή 

στο τόπο διεξαγωγής στου σεμιναρίου. 

Επεξήγηση των εργαλείων Weebly και του Twitter από εκπαιδευτική σκοπιά και των 
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τρόπων εφαρμογής τους στην μαθησιακή διαδικασία. Έπειτα, παρουσίαση από όλους 

τους συμμετέχοντες των blog/Edmodo που δημιουργήσαμε την προηγούμενη μέρα. 

Συζήτηση και επίλυση αποριών. Αποτίμηση έργου και αξιολόγηση του σεμιναρίου.  

Ανταλλαγή εμπειριών. Παραλαβή πιστοποιητικών. 

 

09/04/2016 Σάββατο (9η ημέρα) 

Αναχώρηση από Μαδρίτης και άφιξη στην Αθήνα μέσω Άμστερνταμ. Επιστροφή στο 

Αγρίνιο τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.   

 

Αντίκτυπος και αξιοποίηση αποτελεσμάτων της δραστηριότητας 

Θεωρούμε πως οι γενικοί και ειδικοί στόχοι που είχαν τεθεί πριν την συμμετοχή μας στο 

σεμινάριο έχουν επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι τρεις εκπαιδευτικοί  ανέπτυξαν δεξιότητες 

αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην τάξη καθώς αποκτήσαν θεωρητικές και 

πρακτικές γνώσεις αναφορικά με τα Web 2.0 εργαλεία (όπως Blog, Edmodo, Weebly 

Twiiter). Οι γνώσεις αυτές έχουν ήδη αρχίσει να μεταφέρονται πολλαπλασιαστικά και 

στους υπόλοιπους καθηγητές του σχολείου, οι οποίοι  ενημερώνονται από τους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Θετικός αντίκτυπος έχει ήδη αρχίσει να υπάρχει και στους 

μαθητές αφού έχουν αρχίσει να ενσωματώνονται στην μαθησιακή διαδικασία τα 

παραπάνω καινοτόμα εργαλεία. Οι εκπαιδευτικοί, επίσης, βελτίωσαν το επίπεδο γνώσης  

της αγγλικής γλώσσας, κύριας γλώσσας του σεμιναρίου, και ανέπτυξαν φιλικές σχέσεις με 

συναδέρφους άλλων χωρών. Η ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών για την 

καθημερινότητα και τα εκπαιδευτικά συστήματα διαφορετικών χωρών αποτέλεσε πηγή 

σκέψης και ανατροφοδότησης και αναμένεται να επηρεάσει θετικά το σχολικό μας 

περιβάλλον και πολλαπλασιαστικά τόσο τους εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων της 

περιοχής μας όσο και την τοπική κοινωνία. Τέλος, η δημιουργία αυτών των φιλικών 

δεσμών θα αποτελέσει κίνητρο για την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα ευρωπαϊκά 

σχολεία.   

 

Υπεύθυνες σύνταξης της έκθεσης: 

Κολεντίνη Ευανθία, Γερόλυμου Ειρήνη, Τσέλιου Ευμορφία. 


