
 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣ ΤΑΞΗ 
 

Βιωματικό εργαστήριο για μαθητές/τριες Ε & ΣΤ τάξης 

μάθηση, χαρά & διασκέδαση 
 

Η κα Μαρία Νομικού και η κα Κατερίνα Ιορδανίδη από το 

Βρετανικό Συμβούλιο της Αθήνας μαζί με την κα Ελένη Δελημπέη 

(πληροφορικό του σχολείου) σε συνεργασία με τη Samsung, 

πραγματοποίησαν ένα βιωματικό εργαστήρι με τους μαθητές της Ε’ 

και ΣΤ΄ τάξης στην ψηφιακή τάξη του σχολείου μας μιλώντας για 

την «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο-On line safety». Το εργαστήρι 

έγινε σε δυο συνεχόμενες μέρες, Τετάρτη και Πέμπτη. 

Αρχικά, με τη βοήθεια των tablet της ψηφιακής μας τάξης, τα 

παιδιά δημιούργησαν ένα εικονικό προφίλ παρουσιάζοντας τον 

εαυτό τους στην τάξη αποκρύπτοντας όμως ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα όπως επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνο κτλ. Τα παιδιά 

συζήτησαν για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η δημοσιοποίηση 

ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και κατανόησαν τους 

κινδύνους που μπορεί να ενέχει η γνωστοποίηση στοιχείων, τόσο 

στους ιδίους όσο και στις οικογένειες τους. Ανέλυσαν τρόπους 

αντιμετώπισης ανεπιθύμητης συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο και 

συζήτησαν για σενάρια που πιθανόν να αντιμετωπίσουν ως 

χρήστες διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης και για τον σωστό 

τρόπο αντίδρασής τους. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Βιωματικό Εργαστήριο για γονείς στην ψηφιακή μας τάξη 

Γνωριμία με τα tablet 
Με τη Μαρία Νομικού από το Βρετανικό Συμβούλιο της Αθήνας 

και σε συνεργασία με τη Samsung, διοργανώσαμε πολύ ενδιαφέρον 

βιωματικό εργαστήριο, διάρκειας 1,30 ωρών με θέμα: On line 

safety (Ασφάλεια στο διαδίκτυο), πάνω στο θέμα των κινδύνων 

του διαδικτύου για τα παιδιά, προτάσεις για λύση και διαχείριση 

από τους γονείς, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 

και να συμμετέχουν στην πλήρη ψηφιακή τάξη του σχολείου μας 

(προσφορά της Samsung, από την 1η θέση που κατακτήσαμε στον 

Πανελλήνιο Διαγωνισμό "Λέμε ΟΧΙ στο Σχολικό Εκφοβισμό) και 

να περιεργαστούν οι ίδιοι τα tablet που έχουν δοθεί στη διάθεση 

των μαθητών μας. 

 
 

 
 

 

 

Επιμόρφωση των εκπ/κών του σχολείου στην ψηφιακή 

τάξη μας - με τον ψηφιακό πίνακα και τα tablet 
 

 
 



Καινοτόμες ψηφιακές δημιουργίες κι εφαρμογές με τη 

βοήθεια της ψηφιακής μας τάξης και του εξοπλισμού της 
«Intercultural Communication» 

Στα πλαίσια του διαγωνισμού “Coding Competition”, η ομάδα 

“Intercultural Τeam” την οποία αποτελούσαν οι μαθητές/τριες 

Ανανιάδου Άννα, Γκόγκου Γιώργος, Ντούσι Στέλλα, Παντελίδου 

Κατερίνα, Τραϊανού Δέσποινα μαζί με τους εκπ/κούς Ελένη Δελημπέη 

(πληροφορικός) & Κώστα Πασχαλόπουλο (δάσκαλο), δημιούργησαν με τη 

βοήθεια της ψηφιακής μας τάξης και των tablet, μια πρωτοποριακή 

ψηφιακή εφαρμογή. Το όνομά της «Intercultural Communication», η 

οποία θα διευκολύνει μαθητές που έρχονται από την Αλβανία και τη 

Ρωσία και ξεκινούν τη φοίτησή τους χωρίς να γνωρίζουν συχνά ούτε 

λέξη ελληνικά, αλλά και τα παιδιά που έχουν ελληνική καταγωγή και 

δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν μαζί τους, λόγω του ότι δεν 

γνωρίζουν τις αντίστοιχες μητρικές γλώσσες, πράγμα που συμβαίνει και 

με τους εκπ/κούς. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί μόνο εικόνες κι ήχους 

(μητρικές γλώσσες) για την επικοινωνία, πράγμα που τη καθιστά 

ιδιαίτερα εύχρηστη σε παιδιά μικρότερης ηλικίας αλλά και σε άτομα που 

δεν είναι εξοικειωμένα με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών. Οι καταστάσεις–

κατηγορίες που απεικονίζονται προέκυψαν από τις εμπειρίες των 

παιδιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν στα χρόνια φοίτησής τους στο 

σχολείο μας.  

Η εφαρμογή όταν εγκαθίσταται σε Android «τρέχει» και χωρίς σύνδεση 

στο Διαδίκτυο, πράγμα που διευκολύνει τη χρήση της, μιας και οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα tablet μέσα στην τάξη τους ή 

ακόμη και στο διάλειμμα και με αυτό τον τρόπο να πραγματοποιήσουν την 

επικοινωνία. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει με ένα κλικ μια από 

τις 4 κατηγορίες που είναι: «Σχολείο», «Επικοινωνία», «Μάθημα» και 

«Συναισθήματα».  

Στην κατηγορία «Σχολείο» επιλέγει αντικείμενα – καταστάσεις που 

μπορεί να συναντήσει στην καθημερινότητα, όπως κάποια φυσική ανάγκη, 

νερό, φαγητό, τη μητέρα, το τηλέφωνο και οι φίλοι του. Η κατηγορία 

«Επικοινωνία» περιλαμβάνει βασικές λέξεις – δεξιότητες που είναι 

απαραίτητες για τη δημιουργία γνωριμιών κι επικοινωνίας, όπως “Πως 

σε λένε;”, “Πόσο χρονών είσαι;”, “Από που είσαι;”, “Ευχαριστώ πολύ”, 

“Σε παρακαλώ”, “Συγνώμη”, “Βοήθησέ με” και “Δεν καταλαβαίνω”. Στην 

κατηγορία «Μάθημα» μπορεί να επιλέξει αντικείμενα που αφορούν την 

οργάνωση του μαθήματος (μολύβι, γόμα, ξύστρα, βιβλίο, μαρκαδόροι, 

ψαλίδι). Τέλος, η κατηγορία «Συναισθήματα» απεικονίζει βασικές 

συναισθηματικές καταστάσεις που πιθανόν να βιώσει το παιδί (χαρά, 

λύπη, θυμό, ντροπή, αδιαθεσία, έξαψη, αρέσκεια και δυσαρέσκεια). 

Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής με περισσότερες 

λέξεις και γλώσσες. 
 

Το πρόβλημά σου πες και τη ΛΥΣΗ αμέσως ΒΡΕΣ! 

Η 2η ψηφιακή εφαρμογή, της ομάδας “Smarkkteam”, των παιδιών του 

Δ2 Αριζάνη Κυριακής, Βαγγέλη Κλαίρης, Κουλεμάνη Σοφίας, 

Μαυρογενίδου Αγάπης, Παπαδοπούλου Μαριλένας, Σαβλίδη Γιώργου, 

Σαρμαδάκη Παναγιώτη με τη δασκάλα τους Ρούλα Κυριακίδου, γεννήθηκε 

από τις καθημερινές συζητήσεις μέσα στην τάξη για τις έγνοιες μας, τις 

ανησυχίες μας και ό,τι μας προβληματίζει. Τα προβλήματα αυτά 

σχετίζονται με τις διαφορές που μπορεί να έχουμε με τους φίλους, τα 

παιχνίδια στο διάλειμμα, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στα 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Intercultural_Communication/InterculturalCommunication.htm
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/VresTiLysi/ToProvlimaPes.htm


μαθήματα, τις σχέσεις με τους δασκάλους αλλά και τις  προσωπικές μας 

ανασφάλειες. Μαθαίνουμε λοιπόν πώς μπορούμε καθημερινά να λύνουμε 

τα προβλήματα αυτά, ώστε να ‘μαστε χαρούμενοι στο σχολείο. Έτσι 

λοιπόν φτιάξαμε μια ιστοσελίδα, που είχε τίτλο: «Το πρόβλημά σου πες 

και τη ΛΥΣΗ αμέσως ΒΡΕΣ!». Μαθητές/τριες μπορούν να βρουν 

απαντήσεις σε θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά τους 

(δυσκολεύομαι στα μαθήματα, ντρέπομαι, έχω άγχος, χάνω 

πράγματα, ξεχνάω εύκολα, δεν έχω φίλους, με χτυπούν-με 

κοροϊδεύουν). Οι όμορφες ζωγραφιές κι οι λύσεις που υπάρχουν στη 

εφαρμογή έγιναν και προτάθηκαν από τα ίδια τα παιδιά μέσα από 

διαλογική συζήτηση και κατάθεση εμπειριών.  

Η ιστοσελίδα 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. 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 

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. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

"Πρόγραμμα Αγωγή στη συγχώρηση, με χρήση φορητών 

συσκευών & Stop motion animation" 

Συγχωρώ: αγαπώ τον άλλον με τα ελαττώματά του... με πρωτοβουλία 

της Δελημπέη Ελένης (εκπ/κού Πληροφορικής), εφαρμόστηκε 

πρόγραμμα που για πρώτη φορά υλοποιείτο σε σχολεία πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της χώρας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: 

«Προλαμβάνοντας τη βία στα σχολεία: ελαττώνοντας τον θυμό και 

βελτιώνοντας τη συνεργασία σε τάξεις μέσω της αγωγής στη 

συγχώρηση» εποπτευόταν από τον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσ/νίκης & το Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν-Μάντισον στις ΗΠΑ.  

 
 

 

 

Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών σχολείου 
Το σχολείο μας το σχολικό έτος 2018-19, χάρη στις εκπ/κούς Κυριακή 

Ζερβού & Ελένη Δελημπέη, ανάμεσα στα 121 σχολεία ΠΕ & ΔΕ της 

χώρας, που επιλέχθηκαν μεταξύ των 4383 σχολείων που υπέβαλαν 

σχετική αίτηση το 2016, για αναβάθμιση του ψηφιακού εξοπλισμού τους, 

μέσω της εφαρμογής edulabs. Τα προγράμματα εξοπλισμού των 

σχολείων χρηματοδοτούνται από διάφορες χρηματοδοτικές πηγές (πχ 

ΠΔΕ, ΕΣΠΑ κι άλλες). Η παραλαβή έγινε στο τέλος του 2018. Ο 

ψηφιακός εξοπλισμός έχει ως βασικό κορμό ένα εργαστήριο ανοικτών 

τεχνολογιών – καινοτομίας, το οποίο είναι ένα διαφορετικό σχολικό 

εργαστήριο κι αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς. Η διαφορετικότητά 

 
 

 



του εντοπίζεται σε κυρίως δύο άξονες: στην τεχνολογική υποδομή και 

στην διδακτική αξιοποίησή του. Στη πλήρη σύνθεσή του ένα εργαστήριο 

ανοικτών τεχνολογιών και καινοτομίας αποτελείται από δίκτυο σταθμών 

εργασίας (PCs ή Υπολογιστικές Μονάδες Χαμηλού Κόστους), σετ 

ρομποτικής, τρισδιάστατους εκτυπωτές και σαρωτές, διαδραστικούς 

βιντεοπροβολείς, πολυμηχανήματα, σετ μικροϋπολογιστών, διάφορους 

αισθητήρες κι έχει συσταθεί και λειτουργεί αποκλειστικά με ανοιχτό 

υλικό (open hardware) και λογισμικό (open software). Το γεγονός αυτό 

εντάσσει αυτόματα τους ανθρώπους που θα δουλέψουν μέσα σε αυτό 

(εκπαιδευτικούς & μαθητές) σε μια ευρύτερη κοινότητα ανθρώπων, των 

οποίων κύριο μέλημα είναι η ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, η διάχυση 

κάθε νέας γνώσης και κάθε καλής πρακτικής.  

 

 

 

 

 

Γίνε δημιουργικός, βρες φίλους, προγραμμάτισε 

GET CREATIVE, GET CONNECTED, GET CODING 

Το micro: bit είναι ένας μικροσκοπικός προγραμματιζόμενος 

υπολογιστής, σχεδιασμένος για να κάνει τη μάθηση και τη διδασκαλία 

εύκολη και διασκεδαστική! Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη 

Θεσσαλονίκη σε σχολείο (6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-

Κορδελιού) έγινε εργαστήριο για μαθητές/τριες της ΣΤ τάξης σε 

συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο και τον κ. Ηλία Μάστορα & το 

δάσκαλο πληροφορικής του σχολείου μας κ. Κώστα Νάσκο, με στόχο να 

εξοικειωθούν τα παιδιά με τη συσκευή Micro:bit και να εισαχθούν στον 

κόσμο του προγραμματισμού με ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο. Η 

προγραμματιζόμενη πλακέτα θα επιτρέψει στα παιδιά να διακρίνουν ότι 

μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα για να αξιοποιήσουν την 

τεχνολογία από όσα κάνουν σήμερα με τα tablet και τα smartphone και 

κυρίως να αντιμετωπίσουν τον φόβο τους για τον προγραμματισμό. 

Κυρίως όμως, μπορούν να την αξιοποιήσουν και σε άλλα μαθήματα. Με 

τη συσκευή Micro:bit οι μαθητές θα μπορούν να προγραμματίσουν για 

πρώτη φορά σε πραγματικό χρόνο με αισθητήρες βλέποντας άμεσα τα 

αποτελέσματα των ενεργειών τους. To Micro: bit έχει 25 μικρά 

λαμπάκια LED, τα οποία μπορούν να προγραμματίσουν τα παιδιά για να 

αναπαράγουν μοτίβα ή γράμματα, αναβοσβήνοντας κατ’ επιλογή και σε 

αλληλουχία τα LED. Έχει επίσης, δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα που 

μπορούν για παράδειγμα να αξιοποιηθούν για τον έλεγχο της 

αναπαραγωγής μουσικής. Ακόμα, είναι εξοπλισμένο με αισθητήρα 

κίνησης που καταγράφει την ύπαρξη κίνησης και οδηγεί στην εκτέλεση 

εντολών που έχουν επιλέξει οι μαθητές. Ένα projekt του BBC για τα 

σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας, ήρθε τώρα και στην Ελλάδα μέσω των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων κι εργαστηρίων του Βρετανικού 

Συμβουλίου.  

 
 

 
 

 
 

 
 

Το ταξίδι της Χαλιμά στην Ελλάδα…  

χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες CALL 
Η διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας: Μια πιλοτική 

εφαρμογή σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες 

CALL (Computer Assisted Language Learning), ένα πρόγραμμα του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας) στα 

παιδιά του Ε2. Η φοιτήτρια Μαρία Τορονίδου, η εκπ/κός Αγγλικών του 

σχολείου Ζωή Μαλιβίτση και ο πληροφορικός μας Κώστας Νάσκος 

εφάρμοσαν με τη βοήθεια του λογισμικού «Learnworlds» δεξιότητες 

προφορικού & γραπτού λόγου στην ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα σε 

 
 

 



μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, 

χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες προσεγγίσεις της διδασκαλίας της 

δεύτερης/ξένης γλώσσας, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από 8 παρεμβάσεις (4 δίωρα) 

προσπαθήσαμε να γνωρίσουμε στα παιδιά την Ελλάδα, μέσα από ένα 

μικρό παραμύθι που λέγεται «Το ταξίδι της Χαλιμά στην Ελλάδα». Στο 

πρώτο δίωρο υπήρχε η γνωριμία με τα παιδιά και το ταξίδι στην Κρήτη 

και στα νησιά του Νότιου Αιγαίου. Στο δεύτερο δίωρο συνεχίσαμε με την 

Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα. Στο τρίτο δίωρο με τα Ιόνια 

νησιά, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Και στο τέταρτο δίωρο 

ολοκληρώσαμε το ταξίδι της Χαλιμά  με την Δυτική & Κεντρική 

Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο.  Οι παρεμβάσεις 

περιλάμβαναν παιγνιώδη και διασκεδαστικό χαρακτήρα μέσα από βίντεο, 

εικόνες, κουίζ, ερωτηματολόγια, ζωγραφιές, την συνέχεια μια ιστορίας 

κ.α.  Η μέθοδος CALL είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει τη χρήση των νέων τεχνολογιών ως μέρος της εκμάθησης 

μιας γλώσσας και μιας γενικότερης μαθησιακής διαδικασίας. Η έμφαση 

δίνεται στη ρεαλιστική χρήση της γλώσσας μέσα σε ένα αυθεντικό 

περιεχόμενο, μέσα από δραστηριοκεντρικές κι ολοκληρωμένες 

προσεγγίσεις περιεχομένου και γλώσσας, οι οποίες αποσκοπούν στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο  

δημιουργήθηκε και το παρόν λογισμικό πρόγραμμα μέσω του οποίου ο 

υπολογιστής προσφέρει ένα πολυμεσικό-πολυτροπικό περιβάλλον, 

δίνοντας έμφαση στον ατομικό ρυθμό μάθησης και ένα βιωματικό τρόπο 

διερεύνησης της γνώσης μέσα σε ένα συνεχές, καινοτόμο και ελκυστικό 

πλαίσιο μάθησης. Χρησιμοποιήθηκαν ο ψηφιακός πίνακας, υπολογιστές 

σε δίκτυο καθώς και tablet.  

 
 

 
 

 

 

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα NEMESIS  

Education for the changemakers of tomorrow.  
 

Μια ιστορία θα σου πω: 3D εκτύπωση μακέτας για παγκάκι 
Οι μαθητές δημιουργούν χώρους ανάγνωσης, φανταστικά παγκάκια, όπου 

μοιράζονται τις ιστορίες που έχουν γράψει οι ίδιοι με σκοπό να τις 

μοιραστούν με ανθρώπους έξω από τα στενά όρια του σχολικού 

περιβάλλοντος. Έχοντας ολοκληρώσει τον σχεδιασμό αυτών των χώρων, 

εκπαιδεύονται στο εργαστήρι πληροφορικής του σχολείου πάνω στην 

τρισδιάστατη εκτύπωση μακέτας για παγκάκι, πριν την κατασκευή του σε 

πραγματικές διαστάσεις. Υπεύθυνοι εκπ/κοί: Άρτεμις Κεφαλίδου, 

Κυριακή Ζερβού & ο πληροφορικός Κώστας Νάσκος.  

 
 

 
 

 
 

 

 

Αξιοποιώντας την "Smart Classroom" (ένα σποτάκι που 

δημιουργήθηκε από το σχολείο μας για την Samsung το 2018 και 

ζητήθηκε από το Βρετανικό Συμβούλιο)  

 

Τεχνική επιμέλεια βίντεο: Ελένη Δελημπέη 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wull1emmJE4&feature=youtu.be
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