
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



Τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί 
οργανώθηκαν και έδρασαν 

1. Αξιοποίηση εμπειρίας κλάδων
που είναι οργανωμένοι σε επίπεδο
επαρχιακό και συνεργάζονται στη
διδασκαλία και τη διαμορφωτική
αξιολόγηση

Παιγνιώδης μάθηση:

• Αυξάνεται το ενδιαφέρον για το
μάθημα

• Βελτιώνονται τα μαθησιακά
αποτελέσματα

Τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί 
οργανώθηκαν και έδρασαν 



Καθηγητές Πληροφορικής:

-Κοινά διαγωνίσματα

-Επαρχιακοί διαγωνισμοί

Στο πιο πάνω πλαίσιο-

-Διαδικτυακή τάξη Ed modo





2. Αξιοποίηση εμπειρίας
εκπαιδευτικών που δίδαξαν
αξιοποιώντας εφαρμογίδια π.χ.
Kahoot στο δικό τους μάθημα.

Λειτούργησαν ως επιμορφωτές
σε εργαστηριακό επίπεδο με
αφορμή τη μέρα
εκπαιδευτικού.





Αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν για 
εκπαιδευτικούς

Ένα παράδειγμα:το λογισμικό Go Lab

Οι συνθήκες της μάθησης
βελτιώθηκαν εξ αιτίας της
αξιοποίησης της τεχνολογίας.



Go Lab

https://www.golabz.eu/

https://www.golabz.eu/
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https://graasp.eu/ils/5ceba2238e853c8532d9e69
1/?lang=en

Ο μαθητής κάνει κλικ στον σύνδεσμο που 

του δίνει ο εκπαιδευτικός

https://graasp.eu/ils/5ceba2238e853c8532d9e691/?lang=en
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Από πού να αρχίσω…

• Εμπνεύσου…. (Κοίτα λίγο τι υπάρχει ήδη)

• Μελέτησε τα apps που θα μπορούσαν να σου είναι χρήσιμα

• Κάνε ένα λογαριασμό στο grasp.eu

• Και ξεκίνα!

• Για βοήθεια: Νικολέττα Ξενοφώντος 97901045



3. Δημιουργία και διδασκαλία ασκήσεων
με αξιοποίηση του Kahoot στο
γλωσσικό μάθημα-

• Υποστήριξη
φιλολόγου/υποστηρίκτριας Π.Ι. από
καθηγητή Πληροφορικής

• Εναρμόνιση της εργασίας με τη
φιλοσοφία των δεικτών επιτυχίας.









4. Από κοινού σχεδιασμός μαθημάτων
διδασκαλίας γλωσσικών ασκήσεων με
αξιοποίηση του Kahoot.

•Η φιλόλογος/υποστηρίκτρια Π.Ι. που
επιμορφώθηκε πρώτη, επιμόρφωσε
άλλους φιλολόγους.

•Αξιοποιήθηκε χρόνος κενών και
διαλειμμάτων.

•Διευθετήθηκαν «δοκιμαστικές
διδασκαλίες.

•ΔΥΣΚΟΛΙΑ: Η τακτική εξασφάλιση
της αίθουσας πληροφορικής.



Αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν για 
μαθητές/μαθήτριες-

Δόθηκε ερωτηματολόγιο σε 98 μαθητές 
μαθήτριες της Α΄Λυκείου με ερωτήματα 

που αφορούσαν στην αξιολόγηση 
μαθημάτων στα οποία αξιοποιήθηκε το 

λογισμικό Kahoot.











Ομάδα Επαγγελματικής Μάθησης 
Λυκείου Αρχ. Μακαρίου Γ΄Δασούπολης 2018-2019
Διευθύντρια Σχολείου 
Δρ Μαρία Γεωργίου
Συντονίστρια 
Πόπη Άππιου, Β.Δ.Α΄
Υποστηρίκτρια Π.Ι.
Ευτυχία Πιπονίδου
Μέλη ομάδας:
Παντελίτσα Αντωνίου
Αβραάμ Δεσπότης
Κωνσταντίνος Καλαποδάς
Άντια Κατσούρη
Χάιδω Κωνσταντινίδου
Χριστίνα Μανώλη
Δέσποινα Μνάσωνος
Χρύσω Παπαφωτίου
Ιφιγένεια Ποντίκη
Αφροδίτη Σπανού
Πέτρη Στεργιοπούλου
Μέλανη Στυλιανού
Ειρήνη Χατζηκωνσταντίνου


