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Ψηφιακά Προϊόντα  

2021-2022 

Δράσεις στις οποίες συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Πισιμίση Αγγελική και Καλλή Αργυρώ και στις 

οποίες αξιοποιήθηκαν ψηφιακά εργαλεία του Web 2.0 

 

 

1. eTwinning έργο: What's the challenge? 

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α’ λυκείου του τμήματος Α2, μαζί με μαθητές και μαθήτριες από 

σχολεία της Πολωνίας και της Ισπανίας, αντιμετωπίζουν κάθε μήνα και μία διαφορετική πρόκληση! 

Τα σχολεία προκαλούν το ένα το άλλο να υλοποιήσουν ποικίλες δράσεις, όπως να διεξάγουν ένα πείραμα 

επιστήμης, να λύσουν ένα μαθηματικό πρόβλημα, να τραγουδήσουν ένα τραγούδι σε μια ξένη γλώσσα, 

να χορέψουν ή να παίξουν σε ένα θεατρικό έργο.  

 

Πρόκειται για έναν διασκεδαστικό τρόπο μάθησης και ανταλλαγής ιδεών, μελέτης διαφόρων ζητημάτων 

και απόκτησης μαθησιακών εμπειριών, που καλλιεργεί τις συνεργατικές και οργανωτικές δεξιότητες 

των μαθητών, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα τη συνείδηση της συνύπαρξης και της αμοιβαιότητας μέσα 

στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πραγματικότητας.  

 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για το συγκεκριμένο έργο eTwinning είναι η κα Καλλή Αργυρώ, η κα Πισιμίση 

Αγγελική και ο κος Γεροντίδης Γεώργιος. 

 

Οι δράσεις του προγράμματος (αξιοποιήθηκαν εργαλεία του Web 2.0) 

 

1. video με το ελληνικό challenge (ελληνικός χορός) 

https://www.canva.com/design/DAE-

EJQ3z3Q/ZBkPohWiusaWJvQyFrvmyg/watch?utm_content=DAE-

EJQ3z3Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

 

2. video με το ισπανικό challenge ( παρασκευή ισπανικού φαγητού) 

https://www.canva.com/design/DAE-

6QUDeCE/gF6vViSp_QgTD1G2eOMRBg/watch?utm_content=DAE-

6QUDeCE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

 

3. animation – audio παρουσίαση με ευγενικές φράσεις 

https://www.powtoon.com/online-presentation/cViueoj4uBW/?utm_medium=social-

share&utm_campaign=studio+share&utm_source=copy+link&utm_content=cViueoj4uBW&utm_po=

35694105&mode=movie 

4. Polite phrases – Wakelet στο TwinSpace 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Flive.etwinning.net%2Fprojects%2Fproject%2F337972&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw28VJrL73HhE83Hs6u0JjMI
https://www.canva.com/design/DAE-EJQ3z3Q/ZBkPohWiusaWJvQyFrvmyg/watch?utm_content=DAE-EJQ3z3Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE-EJQ3z3Q/ZBkPohWiusaWJvQyFrvmyg/watch?utm_content=DAE-EJQ3z3Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE-EJQ3z3Q/ZBkPohWiusaWJvQyFrvmyg/watch?utm_content=DAE-EJQ3z3Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE-6QUDeCE/gF6vViSp_QgTD1G2eOMRBg/watch?utm_content=DAE-6QUDeCE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE-6QUDeCE/gF6vViSp_QgTD1G2eOMRBg/watch?utm_content=DAE-6QUDeCE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE-6QUDeCE/gF6vViSp_QgTD1G2eOMRBg/watch?utm_content=DAE-6QUDeCE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.powtoon.com/online-presentation/cViueoj4uBW/?utm_medium=social-share&utm_campaign=studio+share&utm_source=copy+link&utm_content=cViueoj4uBW&utm_po=35694105&mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/cViueoj4uBW/?utm_medium=social-share&utm_campaign=studio+share&utm_source=copy+link&utm_content=cViueoj4uBW&utm_po=35694105&mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/cViueoj4uBW/?utm_medium=social-share&utm_campaign=studio+share&utm_source=copy+link&utm_content=cViueoj4uBW&utm_po=35694105&mode=movie
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5. Kahoot games: Η πρόκληση αφορούσε την εκμάθηση φράσεων της καθημερινής ζωής στις 

γλώσσες των χωρών που συμμετείχαν στο eTwinning, στα πολωνικά και τα ισπανικά. 

 

1η θέση: Θοδωρής Σταύρου! 

 

 

 

2. eTwinning έργο: Maths touching life! 

Υπάρχει ένα ερώτημα που εμείς οι καθηγητές και οι καθηγήτριες μαθηματικών ακούμε συνεχώς χωρίς 

εξαίρεση: «Σε τι χρησιμεύουν τα μαθηματικά στην καθημερινότητά μας;» Ετοιμάσαμε ένα έργο e-

Τwinning που θα επιτρέψει στους μαθητές και στις μαθήτριές μας να βρουν απαντήσεις σε αυτό το 

ερώτημα, αλληλεπιδρώντας με μαθητές και μαθήτριες από την Τουρκία και τη Ρουμανία, ερευνώντας 

και φυσικά διασκεδάζοντας. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες να 

διασυνδέσουν τα μαθηματικά με την καθημερινότητάς τους καθώς επίσης θα τους/τις καθοδηγήσουμε 

τελικά να δημιουργήσουν τελικά προϊόντα χρησιμοποιώντας εργαλεία web 2.0. 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός για το συγκεκριμένο έργο eTwinning είναι η κα Πισιμίση Αγγελική. 

 

 

Οι δράσεις του προγράμματος(αξιοποιήθηκαν εργαλεία του Web 2.0) 

 

1. Logo 

https://www.canva.com/design/DAE2csnEE6c/YXNTKrbJlklFRSJ40Rrb0w/watch?utm_content=DAE

2csnEE6c&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

 

2. Poster 

https://www.canva.com/design/DAE2jvHgBVs/4mBCSFKTgy8Lsa122-

CHFw/watch?utm_content=DAE2jvHgBVs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_s

ource=publishsharelink 

 

 

https://www.canva.com/design/DAE2csnEE6c/YXNTKrbJlklFRSJ40Rrb0w/watch?utm_content=DAE2csnEE6c&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE2csnEE6c/YXNTKrbJlklFRSJ40Rrb0w/watch?utm_content=DAE2csnEE6c&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE2jvHgBVs/4mBCSFKTgy8Lsa122-CHFw/watch?utm_content=DAE2jvHgBVs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE2jvHgBVs/4mBCSFKTgy8Lsa122-CHFw/watch?utm_content=DAE2jvHgBVs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE2jvHgBVs/4mBCSFKTgy8Lsa122-CHFw/watch?utm_content=DAE2jvHgBVs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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3. Δημιουργία ερωτηματολογίου με τη χρήση Google Forms 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemdsm2ZIdFs85ViPZgB3PQmk8PJv2XVtcaL9SGfDO

QmugLlQ/viewform 

 

 

4. Δημιουργία word cloud  με τη χρήση του WordArt 

5. Συνεργατικό Ημερολόγιο 

https://www.canva.com/design/DAE2cZk0VM4/uwt7_g42uldXJ6poYHpoDA/watch?utm_content=D

AE2cZk0VM4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

6. Συνεργατικό ημερολόγιο συνολικά 

https://www.flipsnack.com/AFE65566AED/our-common-calendar-work.html 

7. Αφίσα για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 

https://www.canva.com/design/DAE4O7tYojw/bQAuTQFGP-

4KVUENnUlpLw/watch?utm_content=DAE4O7tYojw&utm_campaign=designshare&utm_medium=l

ink&utm_source=publishsharelink 

8. Αφίσα με θέμα : Τα μαθηματικά στην φύση 

https://www.canva.com/design/DAE9s0AWDbk/yZMNAiWhjcvSuhOihQALZw/watch?utm_content=

DAE9s0AWDbk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

9. Αφίσα για την κοινή επίσκεψη μαθητών-μαθητριών του σχολείου μας με μαθητές-

μαθήτριες της Ευαγγελικής σχολής Νέας Σμύρνης με το οποίο συνεργαζόμαστε στο πρόγραμμα. 

https://www.canva.com/design/DAE942z1LQ8/8oHbf1Ja8BtFzkL3KtKUZw/watch?utm_content=DA

E942z1LQ8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

10. Αφίσα με τις βεβαιώσεις συμμετοχής των μαθητών-μαθητριών 

https://www.canva.com/design/DAE_YAOLhSQ/Mh8ur6EM383ScEUX0QsteA/watch?utm_content=

DAE_YAOLhSQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

11. Δημιουργία συνεργατικού video με συμμετοχή μαθητών-μαθητριών διαφόρων χωρών 

https://www.canva.com/design/DAE8e8SbDAY/7ZPdp1rGzdEplcU1POyamQ/watch?utm_content=D

AE8e8SbDAY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemdsm2ZIdFs85ViPZgB3PQmk8PJv2XVtcaL9SGfDOQmugLlQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemdsm2ZIdFs85ViPZgB3PQmk8PJv2XVtcaL9SGfDOQmugLlQ/viewform
https://www.canva.com/design/DAE2cZk0VM4/uwt7_g42uldXJ6poYHpoDA/watch?utm_content=DAE2cZk0VM4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE2cZk0VM4/uwt7_g42uldXJ6poYHpoDA/watch?utm_content=DAE2cZk0VM4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE2cZk0VM4/uwt7_g42uldXJ6poYHpoDA/watch?utm_content=DAE2cZk0VM4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.flipsnack.com/AFE65566AED/our-common-calendar-work.html
https://www.canva.com/design/DAE4O7tYojw/bQAuTQFGP-4KVUENnUlpLw/watch?utm_content=DAE4O7tYojw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE4O7tYojw/bQAuTQFGP-4KVUENnUlpLw/watch?utm_content=DAE4O7tYojw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE4O7tYojw/bQAuTQFGP-4KVUENnUlpLw/watch?utm_content=DAE4O7tYojw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE9s0AWDbk/yZMNAiWhjcvSuhOihQALZw/watch?utm_content=DAE9s0AWDbk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE9s0AWDbk/yZMNAiWhjcvSuhOihQALZw/watch?utm_content=DAE9s0AWDbk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE942z1LQ8/8oHbf1Ja8BtFzkL3KtKUZw/watch?utm_content=DAE942z1LQ8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE942z1LQ8/8oHbf1Ja8BtFzkL3KtKUZw/watch?utm_content=DAE942z1LQ8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE_YAOLhSQ/Mh8ur6EM383ScEUX0QsteA/watch?utm_content=DAE_YAOLhSQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE_YAOLhSQ/Mh8ur6EM383ScEUX0QsteA/watch?utm_content=DAE_YAOLhSQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE8e8SbDAY/7ZPdp1rGzdEplcU1POyamQ/watch?utm_content=DAE8e8SbDAY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE8e8SbDAY/7ZPdp1rGzdEplcU1POyamQ/watch?utm_content=DAE8e8SbDAY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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12. Συνολικό συνεργατικό video με συμμετοχή μαθητών-μαθητριών διαφόρων χωρών 

https://www.youtube.com/watch?v=cghwUnFtKbk&t=7s 

 

13. Δημιουργία συνεργατικού e-book 

https://www.storyjumper.com/book/read/125947612/My-Practice-Book# 

 

14. Δημιουργία γραμμάτων με εικόνες σπουδαίων μαθηματικών 

 

 

 

15. Δημιουργία συνεργατικής αφίσας με τον τίτλο του έργου 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cghwUnFtKbk&t=7s
https://www.storyjumper.com/book/read/125947612/My-Practice-Book
https://www.storyjumper.com/book/read/125947612/My-Practice-Book
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16. Kahoot games: Το θέμα αφορούσε την ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο. 
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3. Πρόγραμμα Erasmus+ 2020-1- CY01-KA229-066055_2 και τίτλο  ''Sustainable 

Environment - Reduce, Reuse, Innovate, Create -SERRIC'' 

 

Οι δράσεις του προγράμματος (αξιοποιήθηκαν εργαλεία του Web 2.0) 

 

1. Δημιουργία σχολικού περιοδικού 

https://schoolpress.sch.gr/serricerasmus/issues 

 

      2. Δημιουργία blog 

https://tritoanoliosion.weebly.com/blog/-3-erasmus-2020-229 

3. Δημιουργία αφίσας για το online Fest: 30/05-03/06 2022 EU GREEN WEEK 

https://www.canva.com/design/DAE93mISW2I/WNreo0lrK6vVmnJDSAOdsA/watch?utm_content=D

AE93mISW2I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

4. Δημιουργία προγράμματος για το online Fest: 30/05-03/06 2022 EU GREEN WEEK 

https://www.canva.com/design/DAE94JcQi0A/5Qd-

JDatqUA0rY7JVmFSaw/watch?utm_content=DAE94JcQi0A&utm_campaign=designshare&utm_med

ium=link&utm_source=publishsharelink 

5. Παρουσίαση για την αποστολή στο Ανόβερο της Γερμανίας 3/5-09/5/2022 

https://www.canva.com/design/DAE_G73ucmY/ER1PqfvfxLzD9FYo90oi2w/watch?utm_content=DA

E_G73ucmY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

 

 

 

 

4. Δράση του σχολείου κατά του σχολικού εκφοβισμού «Μίλα τώρα»  

 

6η  Μαρτίου: Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού 

 

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής 

βίας και του εκφοβισμού. Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» (school bullying) χρησιμοποιείται 

για να περιγράψει μία κατάσταση, κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και 

επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά, με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και 

την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου, σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και εκτός 

σχολείου. Βία λεκτική, σωματική και συναισθηματική, με ανυπολόγιστες συνέπειες, τόσο για τον 

μαθητή-θύμα που την υφίσταται όσο και για τον μαθητή-θύτη που εκφράζει αυτή τη συμπεριφορά. 

https://schoolpress.sch.gr/serricerasmus/issues
https://tritoanoliosion.weebly.com/blog/-3-erasmus-2020-229
https://www.canva.com/design/DAE93mISW2I/WNreo0lrK6vVmnJDSAOdsA/watch?utm_content=DAE93mISW2I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE93mISW2I/WNreo0lrK6vVmnJDSAOdsA/watch?utm_content=DAE93mISW2I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE94JcQi0A/5Qd-JDatqUA0rY7JVmFSaw/watch?utm_content=DAE94JcQi0A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE94JcQi0A/5Qd-JDatqUA0rY7JVmFSaw/watch?utm_content=DAE94JcQi0A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE94JcQi0A/5Qd-JDatqUA0rY7JVmFSaw/watch?utm_content=DAE94JcQi0A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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Το 3ο Γενικό Λύκειο Άνω Λιοσίων, με αφορμή την ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού, 

πραγματοποίησε δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών και 

της ευρύτερης κοινότητας για ζητήματα άσκησης βίας και κακοποίησης. Οι μαθητές της Α’ λυκείου 

οργάνωσαν και παρουσίασαν πρωτοβουλίες με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό. Με τις δράσεις αυτές 

συμμετείχαν στην Πανελλαδική μαθητική εκστρατεία «Μίλα Τώρα» που διοργανώνεται από «Το 

χαμόγελο του παιδιού». 

 

Στο παρακάτω link θα βρείτε την λίστα με τα σχολεία που συμμετείχαν καθώς και τη διεύθυνση που 

αναρτήθηκε η προσπάθειά μας. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uGRQgOENNKbP7nHDwug1tdtxKPmNEqcW/edit#gid=101

2563141 

 

Υπεύθυνοι/συντονιστές εκπαιδευτικοί: 

Καλλή Αργυρώ, Καπετάνιου Αθηνά, Πισιμίση Αγγελική, Φουφουδάκης Ματθαίος 

 

Δράσεις του 3ου Γενικού Λυκείου Άνω Λιοσίων κατά του σχολικού εκφοβισμού 

(αξιοποιήθηκαν εργαλεία του Web 2.0) 

 

1. Δημιουργία συνεργατικού padlet 

https://padlet.com/anpisimisi/Bookmarks 

 

2. Δημιουργία αφίσας 

https://www.canva.com/design/DAE5X0OWS4U/7-ehTPxLY-

LOlRfgpLA6YA/watch?utm_content=DAE5X0OWS4U&utm_campaign=designshare&utm_medium

=link&utm_source=publishsharelink 

 

3. Δημιουργία αφίσας 

https://www.canva.com/design/DAE5X0OWS4U/7-ehTPxLY-

LOlRfgpLA6YA/watch?utm_content=DAE5X0OWS4U&utm_campaign=designshare&utm_medium

=link&utm_source=publishsharelink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uGRQgOENNKbP7nHDwug1tdtxKPmNEqcW/edit#gid=1012563141
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uGRQgOENNKbP7nHDwug1tdtxKPmNEqcW/edit#gid=1012563141
https://padlet.com/anpisimisi/Bookmarks
https://www.canva.com/design/DAE5X0OWS4U/7-ehTPxLY-LOlRfgpLA6YA/watch?utm_content=DAE5X0OWS4U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE5X0OWS4U/7-ehTPxLY-LOlRfgpLA6YA/watch?utm_content=DAE5X0OWS4U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE5X0OWS4U/7-ehTPxLY-LOlRfgpLA6YA/watch?utm_content=DAE5X0OWS4U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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