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17ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας (Συγκρότημα Δροσιάς)  

 
Με αφορμή την επαναλειτουργία της ιστοσελίδας της σχολικής μας μονάδας 

επιδιώξαμε να ξεκινήσουμε κάποιες δράσεις που θα διευκόλυναν αρχικά την 
ανάπτυξη θετικών στάσεων και αντιλήψεων απέναντι στο εργαλείο που λέγεται 
ίντερνετ. Έτσι αμέσως μετά την επιμόρφωση στις 05 Απριλίου 2019, ο υπεύθυνος 
εκπαιδευτικός Θωμάς Μπουλιέρης σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης 

Παναγιώτη Καράγιωργα, ξεκινήσαμε ένα ταξίδι που φέτος, στον χρόνο που μας 
απόμεινε μέχρι το κλείσιμο του σχολείου, υλοποίησε η Δ’ τάξη του σχολείου μας, με 
τους 20 μαθητές και μαθήτριές της! 

Στόχος μας αρχικά ήταν η χρήση κάποιου φυλλομετρητή φιλικού προς τα 
παιδιά (ασφάλεια στο διαδίκτυο) και αφού καταγράψαμε τις φοβίες και τις 
ανησυχίες τους κάθε φορά που αναζητούν υλικό στο διαδίκτυο για κάποια εργασία, 

προτείναμε να στραφούμε όλοι στον KidRex με επιπλέον σκοπούς γνωστικούς: την 
εξοικείωση με την ύλη της τάξης, την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, τη 
γνωριμία με το λoγισμικό της τάξης τους και το φωτόδεντρο (τα διαδραστικά βιβλία 
της τάξης), και κιναισθητικούς: μέσω παιγνιδιού περιγραφής ζώου και μίμησης 
(animal guessing game) καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων: κοινωνικές – 
επικοινωνιακές: ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευαισθησίας, εργασία στις ομάδες, 

επίσκεψη στη CITRIX και χρήσης των υπολογιστών: μέσω του προγραμματισμού και 
της αναζήτησης πληροφοριών μέσω του προτεινόμενου φυλλομετρητή. 

Αποφασίσαμε να λειτουργήσουμε διαθεματικά, εκμεταλλευόμενοι τη 
διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο κεφάλαιο 6 (The animals) και παράλληλα με 
το μάθημα της μελέτης περιβάλλοντος την ενότητα 3, το κεφάλαιο 3 (Σπονδυλωτά 
και ασπόνδυλα ζώα). Αξιοποιήθηκαν γνωστικά πεδία όπως η ελληνική και η αγγλική 

γλώσσα, η γεωγραφία, η μελέτη περιβάλλοντος και η πληροφορική. Για τις ανάγκες 
της διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκε το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας 
(για τις συνεργατικές δραστηριότητες), οι αίθουσες των αγγλικών και της Δ’ τάξης, 
με εξοπλισμό τα βιβλία μας, τα τετράδια για σημειώσεις, τον υπολογιστή, το laptop, 
τον βιντεοπροβολέα, τα φύλλα εργασίας και το διαδίκτυο. Μεγάλη ικανοποίηση 
έδωσε στους μαθητές και τις μαθήτριές μας η ανακάλυψη ότι το φωτόδεντρο 
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παρέχει αρκετά εργαλεία παιγνιώδη για να γνωρίσουμε και να μάθουμε να 
περιγράφουμε τα χαρακτηριστικά ζώων του πλανήτη μας! 

Παράλληλα με την τάξη, διοργανώσαμε δύο δράσεις που στόχευαν στην 
ενημέρωση αλλά και στο παιχνίδι! Στις 17 Μαΐου μας επισκέφτηκε ο κ. Άρης 
Λούβρης, εθνικός συντονιστής #eSafetyLabel. Τη δράση συνδιοργανώσαμε με το 
συστεγαζόμενο 15ο δημοτικό σχολείο και την εκεί υπεύθυνη της δράσης κ. Μαρία 
Φλογερά. Πήραμε πολύ χρήσιμες πληροφορίες για το διαδίκτυο και τη στάση μας 
απέναντι σε αυτό και τον ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό! 

Τέλος, με την επίσκεψή μας στη CITRIΧ, στις 07 Ιουνίου ολοκληρώσαμε τις 
φετινές μας δράσεις! Με τα δύο kit WeDo 2.0 που μας χάρισαν στη CITRIX 
σκοπεύουμε να συνδεθούμε και με άλλες τάξεις την επόμενη χρονιά και να 
αναπτύξουμε πιθανές δράσεις στη ρομποτική και στον προγραμματισμό! Ποιος 
ξέρει: ίσως ανάμεσά μας να βρίσκονται αυριανοί προγραμματιστές και αυριανές 
προγραμματίστριες! 

Οι επόμενες δράσεις μας θα αφορούν και στην ρομποτική που θεωρούμε ότι 

θα βοηθήσει τόσο στο γνωστικό όσο και στην ανάπτυξη των soft skills της ομάδας 
μας, ενώ στόχος μας θα είναι και η εμπλοκή περισσότερων τάξεων αλλά και 
εξωτερικών ακροατηρίων. 

 

 
Περισσότερες εικόνες και υλικό: 

 http://17dimpatras.weebly.com/alphasigmaphi940lambdaepsiloniotaalp

ha-sigmatauomicron-deltaiotaalphadelta943kappatauupsilonomicron.html  

καθώς και στα αγγλικά: 

 http://17dimpatras.weebly.com/citrix.html  
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Δ’ Τάξη, 17ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας 
 Με αφορμή την επαναλειτουργία της ιστοσελίδας του σχολείου, η 

Δ’ Τάξη ξεκίνησε μια διαδρομή που δεν πιστεύαμε πόσο μακριά θα 
μας πήγαινε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα! 

 http://17dimpatras.weebly.com/  

http://17dimpatras.weebly.com/


Γνωριμία με τον KidRex 
 Εξοικείωση με τον KidRex: έναν φυλλομετρητή φιλικό με τα 

παιδιά στις αναζητήσεις τους στο διαδίκτυο!  

https://www.alarms.org/kidrex/kids/


 Χρησιμοποιήσαμε τον KidRex για να επισκεφτούμε το 
προτεινόμενο λογισμικό του Υπουργείου για το υλικό της τάξης: 

 

Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α'Βάθμιας 
& Β'Βάθμιας Εκπαίδευσης 

Πηγή: http://ts.sch.gr/software 

http://ts.sch.gr/software


 Χρησιμοποιήσαμε τον KidRex για να επισκεφτούμε το 
φωτόδεντρο και να γνωρίσουμε τα διαδραστικά βιβλία της τάξης: 

 

Φωτόδεντρο 

Πηγή: http://ebooks.edu.gr/new/ 

http://ebooks.edu.gr/new/


 Χρησιμοποιήσαμε τον KidRex για διαθεματική προσέγγιση 
των δύο μαθημάτων της Τετάρτης 

 

Διαθεματική προσέγγιση στα Αγγλικά και 
στη Μελέτη περιβάλλοντος 



Και δύο εκδηλώσεις που μας βοήθησαν 
πολύ να κατανοήσουμε αρκετά θέματα 
σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο 

αλλά να ασχοληθούμε και με τον 
προγραμματισμό!!! 



Α. Κοινή εκδήλωση 17ου και 15ου Δημοτικού 
σχολείου με θέμα: «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 

 Ομιλητής: ο κ. Άρης Λούβρης, Eθνικός συντονιστής 
#eSafetyLabel. 

 

https://www.esafetylabel.eu/el
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Β. Επίσκεψη στην CITRIX 
 Η CITRIX είναι μια εταιρεία τεχνολογίας και πληροφορικής που μας κάλεσε 

στις εγκαταστάσεις της και αφού μας ξενάγησε στους χώρους της μας 
κατεύθυνε σε βασικές αρχές προγραμματισμού μέσω του WeDo 0.2 

https://www.citrix.com/?fbclid=IwAR1gA5C_ilOe6sNWWpAZDo37jIA-A6d8GZV9BicuGcqn5GCTWdqICai2BW0


Επίσκεψη στη CITRIX 

 Με μια παρουσίαση μάθαμε για την ασφάλεια στο διαδίκτυο 
και τον προγραμματισμό 

https://www.citrix.com/?fbclid=IwAR1gA5C_ilOe6sNWWpAZDo37jIA-A6d8GZV9BicuGcqn5GCTWdqICai2BW0


Και τα αποτελέσματα: 

 Σε ομάδες οι μαθήτριες και οι μαθητές μυήθηκαν στον 
προγραμματισμό με τα WeDo 0.2 kits 



      Bonus: 
 Η ιδέα να χωριστούν οι προγραμματιστές και προγραμματίστριες 

σε αγόρια – κορίτσια δεν ήταν ευνοϊκή για τα αγόρια… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qb_bpVOc1Mk  

https://www.youtube.com/watch?v=qb_bpVOc1Mk


Φωτογραφίες από τη δουλειά μας στην τάξη: 



Φωτογραφίες από τη δουλειά μας στην τάξη: 



Για περισσότερο υλικό και φωτογραφίες 
παρακαλούμε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο 

του σχολείου μας 

 https://tinyurl.com/y5gp2jx6 

και 

 http://17dimpatras.weebly.com/citrix.html  

https://tinyurl.com/y5gp2jx6
http://17dimpatras.weebly.com/citrix.html



