


Πρώτη επαφή με την εφαρμογή:    
Δύο χρόνια πριν, συγκεκριμένα 4/11/2018 
 
 
Αναζήτηση πληροφοριών 
 
Δοκιμές, ανέβασμα φωτογραφιών 
 
Συγγραφή άρθρου με οδηγίες στον 
προσωπικό μου ιστότοπο με 
εργαλεία για εκπαιδευτικούς 

 
Ιδέα εφαρμογής στο Σχολείο μου 
 



Λίγες μέρες μετά την πρώτη επαφή με την εφαρμογή… 

Δημιουργία του project: Παρατηρούμε Παντού 
για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Βασιλικής 

    
 



Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν… 

Τι περιμένει ένας εκπαιδευτικός από τη χρήση της εφαρμογής; 

Τι θα κερδίσουμε οι εμπλεκόμενοι; 
 
•Να καταγράψουμε τι ισχύει στον τόπο μας και τη σημασία της προστασίας όλων των ειδών. 
•Να προωθήσουμε τη συνεργασία μεταξύ μας, να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον όλων. 
•Να εμπλέξουμε όλους τους μαθητές , τους γονείς τους, αλλά και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου ώστε 
να δημιουργήσουμε μια μεγάλη βάση δεδομένων-παρατηρήσεων για το νησί μας. 
•Να βγάλουμε τα παιδιά στη φύση. Να τα σηκώσουμε από τους καναπέδες και τους υπολογιστές, να έχουν 
ένα σκοπό, να μάθουν να παρατηρούν.  
•Να δούνε ότι η τεχνολογία υπάρχει και μπορεί να γίνει σύμμαχός μας για σημαντικούς σκοπούς. 
•Εντέλει με το τέλος του προγράμματος να μπορούν μόνοι τους να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα και να 
συνεχίσουν να μαθαίνουν, αλλά και να  προσφέρουν στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα. 
•Να κατανοήσουμε τις καλές περιβαλλοντικές πρακτικές (π.χ. μεγάλος όγκος παρατηρήσεων συνυπάρχει με 
σκουπίδια) 
• ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Πληροφορική, Φυσική, Βιολογία, Γεωγραφία, Φυσική Αγωγή, Ξένες Γλώσσες) 
 

 



Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν… 

Πως στήθηκε το project; 

Πως έγινε ο συντονισμός και η επίβλεψη των παρατηρήσεων; 

Κλειστό project; 

Ενημέρωση γονέων κηδεμόνων; 

Συμμετέχοντες – ηλικιακή ομάδα; 

Τα πρώτα λάθη; 

 Προβολή 

 



Εξωτερική Βοήθεια… 

Χρήσιμοι ιστότοποι  

Τοπικές ιστοσελίδες με ντόπιους παρατηρητές 

Επιστημονικά Έγγραφα, διπλωματικές και πτυχιακές εργασίες για την τοπική 

βιοποικιλότητα 

…και φυσικά η κοινότητα και οι παρατηρητές του iNaturalist στους οποίους 

οφείλουμε ΠΟΛΛΑ! 

 



Πως θα πετύχει το εγχείρημα; 

Αγάπη για τη φύση 

Συμμετοχή με αρκετές παρατηρήσεις 

Δίψα για γνώση 

Βοήθεια από την κοινότητα η οποία παρέχεται απλόχερα, κάτι που το 

καταλαβαίνεις από τις πρώτες παρατηρήσεις. 

 
 



Που βρίσκεται το project σήμερα; 

Τρίτη χρονιά παρατηρήσεων 

Περισσότεροι από 50 επίσημα εγγεγραμμένοι (εκπαιδευτικοί, μαθητές) 

Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει το Σχολείο, συνεχίζουν να είναι ενεργά μέλη 

>2500 παρατηρήσεις από τους μαθητές 

Συνολικά περισσότερες από 13000 παρατηρήσεις 

….και συνεχίζουμε! 

 





https://gym-vasil.lef.sch.gr/2020/11/02/perivallontiko-2020-2021/
https://gym-vasil.lef.sch.gr/2020/11/02/perivallontiko-2020-2021/
https://www.inaturalist.org/projects/fc486958-10ff-4f03-8fb1-2619a181834d/
https://www.inaturalist.org/projects/fc486958-10ff-4f03-8fb1-2619a181834d/
https://www.inaturalist.org/projects/fc486958-10ff-4f03-8fb1-2619a181834d/
https://www.inaturalist.org/projects/fc486958-10ff-4f03-8fb1-2619a181834d/











