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Λίγα λόγια για μας…
Το σχολείο μας είναι το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου
Κορδελιού και εμείς είμαστε μαθητές της Δ’ Δημοτικού. Μαζί με τη δασκάλα μας, κ.
Κυριακίδου Ζαχαρούλα, φτιάξαμε μια ομάδα!!! Τη βαπτίσαμε, «smarkkteam» όνομα
το οποίο δημιουργήθηκε από τα αρχικά των ονομάτων μας! Το επόμενο βήμα μας
ήταν, μετά την παρότρυνση του μέντορά μας, να μπούμε στην δικτυακή πλατφόρμα
με το όνομα slack. Εκεί θα μπορούσαμε να επικοινωνούμε και να ανταλλάσουμε
απόψεις. Το πρόβλημά μας όμως ήταν πως ακόμη δεν είχαμε βρει το θέμα με το
οποίο θα ασχοληθούμε.
Αξίζει να σημειωθεί πως σχεδόν καθημερινά αφιερώνουμε μία ώρα από το
ωρολόγιο πρόγραμμά μας για να συζητάμε μέσα στην τάξη μαζί με τη δασκάλα
μας, τις έγνοιες μας, τις ανησυχίες μας και ό,τι μας προβληματίζει. Τα προβλήματα
αυτά συχνά σχετίζονται με τις διαφορές που μπορεί να έχουμε με τους φίλους μας,
τα παιχνίδια στο διάλειμμα, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στα μαθήματα, τις
σχέσεις μας με τους δασκάλους μας αλλά και τις προσωπικές μας ανασφάλειες.
Μαθαίνουμε λοιπόν πώς μπορούμε καθημερινά να λύνουμε τα προβλήματα αυτά,
ώστε να ‘μαστε χαρούμενοι στο σχολείο.
Αποφασίσαμε, να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή μέσα από την οποία κάθε
μαθητής/τρια θα μπορεί να μπαίνει και να αναζητά λύση στο τυχόν πρόβλημα που
μπορεί να τον/την απασχολεί στο σχολικό περιβάλλον.
Αρχικά, ζητήσαμε από συμμαθητές μας να μας αναφέρουν πέντε
προβλήματα που μπορεί να είχαν ή να έχουν στο σχολείο. Στη συνέχεια
επεκταθήκαμε και ερευνήσαμε τις απόψεις των μαθητών και άλλων τάξεων στο
προαύλιο. Συγκεντρώσαμε τα αποτελέσματα και καταλήξαμε στα εξής προβλήματα
που εμφανίζονται πιο συχνά:
1. Δεν έχω φίλους
2. Ντρέπομαι
3. Έχω άγχος
4. Δυσκολεύομαι στα μαθήματα
5. Με χτυπούν, με κοροϊδεύουν
6. Ξεχνάω εύκολα, χάνω τα πράγματά μου
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Συζητήσαμε τα παραπάνω προβλήματα και δώσαμε λύσεις που πιθανόν να
είχαν αποτέλεσμα από δική μας προηγούμενη εμπειρία. Βοηθοί μας ήταν το
διαδίκτυο, καθώς και ένα βιβλίο με τίτλο «Τα φιλαράκια» ,της Ρίτσας Ψύλλου,
Μαρίας Ζαφειροπούλου, εκδ. Ελληνικά Γράμματα.
Το επόμενο βήμα ήταν η εικονογράφηση. Ζωγραφίσαμε όπως
αντιλαμβανόμασταν τις παραπάνω «προβληματικές» καταστάσεις. Στη συνέχεια
χρησιμοποιήσαμε το Power Point για να φτιάξουμε τις παρουσιάσεις και με τις
υποδείξεις του μέντορά μας δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα μέσω της εφαρμογής
mobirise.
Αξίζει να σημειωθεί πως ούτε γνώσεις κώδικα, ούτε προγραμματισμού
είχαμε. Είχαμε όμως πολλή διάθεση.
Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού αλλά και μεγαλύτερης
ηλικίας. Σκοπός της λειτουργίας της, είναι να έρθει σε επαφή και να αλληλεπιδράσει
με εκείνα τα παιδιά που δυσκολεύονται να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους
και ταυτόχρονα έχουν πρόσβαση και άνεση με τα τεχνολογικά εργαλεία. Η σελίδα
αυτή είναι κατάλληλα φτιαγμένη και φιλτραρισμένη –σε αντίθεση με τα σύγχρονα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης- με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση και ψυχολογία,

ώστε να προσφέρει τα μέγιστα στον μαθητή/τρια που ταυτίζεται με τις καταστάσεις
της ιστοσελίδας. Στόχο έχει να προσφέρει λύσεις από τα παιδιά για τα παιδιά.
Είναι πολύ σημαντικό να ερχόμαστε στο σχολείο και να είμαστε χαρούμενοι. Μόνο
έτσι θα ‘χουμε διάθεση για μάθηση και δημιουργία. Το σύνθημα της ιστοσελίδας
μας είναι: «Το πρόβλημά σου πες και τη ΛΥΣΗ αμέσως ΒΡΕΣ».
Κάθε παιδί δε θα αποτελεί μόνο αποδέκτη της λύσης που αναφέρεται στην
ιστοσελίδα, αλλά θα μπορεί διαδραστικά να συμμετέχει στην προσπάθεια αυτή. Στο
κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας υπάρχει η δυνατότητα για το παιδί να γράφει τη
δική του πρόταση-λύση σε κάποιο από τα παραπάνω προβλήματα, παρέχοντας
διεξόδους σε πράγματα που το απασχολούν καθημερινά.
Δείτε την εφαρμογή στην ιστοσελίδα μας:
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/VresTiLysi/index.html
Δείτε το 3λεπτο σχετικό βιντεάκι:
https://www.youtube.com/watch?v=Vl6n_0qkLIo
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