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Μυρτώ Νεράντζη - Δήμητρα Προβελεγγίου







Σουηδικά, PYP1 – 2 εκπαιδευτικοί

Παρουσίαση του βιβλίου στην 

τάξη. Τα παιδιά βρίσκονται σε 

κυκλική διάταξη σε κεντρικό 

σημείο της τάξης.

Με χρήση προβολέα, ο δάσκαλος 

παρουσιάζει τους χαρακτήρες και 

τα κεφάλαια του βιβλίου, και 

ταυτόχρονα εισάγει λεξιλόγιο στη 

θεματική ενότητα οικογένεια και  

μέρη της πόλης.

Βιβλίο, ηλεκτρ. βιβλίο με 

συνοδευτικό ψηφιακό υλικό 

Συζήτηση στην ολομέλεια

Πρακτικές σκαλωσιάς

Κριτική σκέψη, επικοινωνία 

Ρουτίνες σκέψης: στοχασμός 

– προβληματισμός -

εξερεύνηση, 

Αναστοχασμός

Διαπροσωπικές δεξιότητες 

Ενσυναίσθηση



Units : Συνολική τελική αξιολόγηση, PYP1 - 2 εκπαιδευτικοί

Η δασκάλα ανακαλεί την πρότερη 

γνώση χρησιμοποιώντας τη μακέτα 

που δημιούργησαν οι μαθητές και οι 

μαθήτριες στο προηγούμενο μάθημα, 

με κτήρια εργασίας επαγγελματιών 

παροχής υπηρεσιών. Ζητάει από τους 

μαθητές να συνδυάσουν χώρους με 

επαγγέλματα. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζει τον στόχο της 

δραστηριότητας που είναι η σύνδεση 

των κτηρίων με τα μέσα μεταφοράς, 

και τους ζητάει να δημιουργήσουν με 

χαρτόνια τα μέσα ώστε να τα 

κολλήσουν στη μακέτα. 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια:

Ενίσχυση της 

αυτονομίας

Επικοινωνία, κριτική και 

αναλυτική σκέψη, 

επίλυση προβλημάτων, 

αναστοχασμός



Units : Συνολική τελική αξιολόγηση, PYP1 - 2 εκπαιδευτικοί

Κατά τη διάρκεια της εργασίας των 

παιδιών, η εκπαιδευτικός και η 

βοηθός υποστηρίζει με ιδέες 

κατασκευής.

Η διαδικασία ακολουθείται και για 

τη δημιουργία χάρτινων 

χαρακτήρων επαγγελματιών.

Στο τέλος, τα παιδιά καθαρίζουν 

τον χώρο.

Διερευνητική μάθηση

Μέθοδος Project

Δημιουργικότητα, 

επικοινωνία, 

προγραμματισμός εργασίας, 

πρωτοβουλία, διαχείριση 

υλικού

Κοινωνικές δεξιότητες, 

συνεργασίας, δεξιότητες 

ζωής, πρωτοβουλία



Μαθηματικά, PYP2 – 2 εκπαιδευτικοί

10 –

10:10

Με σκοπό τον χωρισμό της τάξης σε έξι ομάδες, η 

εκπαιδευτικός ρωτάει την τάξη πόσα παιδιά θα 

μπορούσαν να είναι σε κάθε ομάδα. Τα παιδιά 

δίνουν διάφορες απαντήσεις. Η εκπαιδευτικός 

κάνει σχεδιάγραμμα στον πίνακα με τα υποσύνολα 

και συμπληρώνει τους αριθμούς 4, 4, 4, 4, 4, 5 το 

οποίο προέκυψε ως μια από τις απαντήσεις των 

παιδιών. Στη συνέχεια, άρχισε να προσθέτει ώσπου 

τα παιδιά διαπίστωσαν το λάθος στην απάντηση.

Στον κύκλο, όρισε στα παιδιά έναν αριθμό από το 

1-4 και κάλεσε τους όμοιους αριθμούς να σταθούν 

σε συγκεκριμένα σημεία της τάξης. Ζήτησε από τα 

παιδιά να συγκρίνουν τον διαχωρισμό με τον 

προηγούμενο συνδυασμό 4, 4, 4, 4, 4, 5, 

παρατηρώντας τον αριθμό των ατόμων σε κάθε 

ομάδα σε συνδυασμό με τον αριθμό των ομάδων. 

Επίλυση προβλήματος

Βιωματικές πρακτικές

Συνεργατική μάθηση

Παιχνιδοποίηση

Επικοινωνία, 

επίλυση 

προβλήματος, 

στοχασμός, 

διερεύνηση

Στοχασμός, 

διερεύνηση, κριτική 

σκέψη



Μαθηματικά, PYP2 – 2 εκπαιδευτικοί

Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει 6 κομμάτια αλουμινόχαρτο και 5 

χρωματιστά συρματάκια και καλεί τα παιδιά να μαντέψουν τι 

πρόκειται να κάνουν με αυτά. Τους προτρέπει να σκεφτούν μια 

κατασκευή που σχετίζεται με τα Μαθηματικά (αριθμοί, 

γεωμετρικά σχήματα/ σώματα, μοτίβα, χρόνος). Στην αρχή της 

εργασίας περνά από τις ομάδες και ρωτάει ποια κεντρική ιδέα 

(αριθμοί, …) έχει επιλέξει η κάθε ομάδα. Αν κάποια άλλη ομάδα 

είχε ήδη την ίδια ιδέα, αντιπροτείνει κάποια άλλη. 

Η εκπαιδευτικός περιφέρεται στις ομάδες, συζητάει και επιλύει 

απορίες. Υπενθυμίζει συχνά τον γενικό στόχο και ορίζει 

συνολικό χρόνο εργασίας 30 λεπτών, 25 λεπτά δημιουργίας και 

5 λεπτά για προετοιμασία της παρουσίασης. Τα παιδιά 

επιλέγουν τον τύπο μαθητή που τους αντιπροσωπεύουν στον 

πόστερ που είναι αναρτημένο στον τοίχο της τάξης.

Οι ομάδες παρουσιάζουν τα έργα τους κυκλικά σε μοκέτα στο 

κέντρο της τάξης. 

Επίλυση 

προβλημάτων

Διερευνητική 

μάθηση

Συνεργατική 

μάθηση 

Παιχνιδοποίηση

Δημιουργική σκέψη, 

αναλυτική σκέψη 

σχεδιασμός, επίλυση 

προβλημάτων

Στοχασμός, 

πρωτοβουλία (στη 

μάθηση)



Μαθηματικά, PYP2 – 2 εκπαιδευτικοί

10:30 –

10:50

Η δασκάλα τους καλεί να εξηγήσουν το σκεπτικό 

τους, υποβοηθάει τη χρήση ορολογίας, ενθαρρύνει 

τα συνεσταλμένα παιδιά, διορθώνει ρητά και 

επιβραβεύει τις δημιουργίες όλων. Στη συνέχεια, 

ζητάει από τα παιδιά να σκεφτούν πώς έχουν 

συνεισφέρει στην εργασία σύμφωνα με τους 

τύπους του πόστερ. Ο κύκλος συζητάει γιατί 

κάποια από τις ομάδες δεν κατάφερε να λύσει το 

πρόβλημα. Η τάξη μαζί με τα μέλη της ομάδας 

συζητούν τι συνέβη και παρέχουν συμβουλές. 

Συμπέραναν ότι χρειαζόταν καλύτερη 

επικοινωνία, περισσότερος χρόνος, καλύτερος 

σχεδιασμός και αποτελεσματικότερη ηγεσία.

Η εκπαιδευτικός ζητάει να εντοπίσουν οι ηγέτες το 

σημαντικό στην εργασία τους. Τέλος, ρωτάει τα 

παιδιά πόσο ευχαριστημένα είναι από την 

εμπειρία.

Διερευνητική 

μάθηση

Αναστοχασμός

Μέθοδος project

Αναστοχασμός, 

κριτική και 

αναλυτική 

σκέψη, 

αυτονομία στη 

μάθηση

επικοινωνία, 

διαπροσωπικές 

δεξιότητες

δεξιότητες 

παρουσίασης 

και ομιλίας σε 

κοινό



Μαθηματικά, PYP4b, 1 εκπαιδευτικός

8.30 -

8:40

Προβολή μουσικού βίντεο όπου οι στίχοι του τραγουδιού 

αναφέρονται στην προπαίδεια του 6. Ο δάσκαλος 

ενθαρρύνει τους μαθητές να τραγουδούν χαμηλόφωνα 

παράλληλα με την προβολή. Στη συνέχεια δίνει την πράξη 

5x6. Ζητά από τους μαθητές να θυμηθούν τους σχετικούς 

στίχους του τραγουδιού και να γράψουν το αποτέλεσμα με 

το χέρι τους στον αέρα. Αφού δίνει λίγο χρόνο, ζητά από 

έναν μαθητή να δώσει το αποτέλεσμα μεγαλόφωνα. 

Συνεχίζει με άλλες πράξεις της προπαίδειας του 6. Με 

συγκεκριμένα παιδιά, αναλύει την πράξη σε πρόσθεση.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται με μουσικό βίντεο της 

προπαίδειας του 7. Αυτή τη φορά ο δάσκαλος ζητά από 

τους μαθητές να σηκωθούν όρθια και να χορέψουν, 

ακολουθώντας τις χορευτικές κινήσεις που βλέπουν στο 

βίντεο. Στη συνέχεια, δίνει και πάλι πράξη από την 

προπαίδεια του 7, που τα παιδιά ανακοινώνουν την 

απάντησή τους μόνο αφού την έχουν γράψει όλα στον 

αέρα. 

Βιωματική 

μάθηση.

Παιχνιδοποίηση

Επικοινωνία, 

στοχασμός, 

διερεύνηση



Μαθηματικά, PYP4b, 1 εκπαιδευτικός

8:40 -

8:55

Παρουσιάζονται σε προβολή στον πίνακα καρτέλες με τους 

αριθμούς 1 έως 20, οι οποίες υπάρχουν σε υλική μορφή 

στη διάθεση των μαθητών στα θρανία τους. Ο δάσκαλος 

θέτει αρχικά στους μαθητές το ζητούμενο να βρουν 

συνδυασμούς αυτών των αριθμών που να δίνουν ως 

άθροισμα το 25. Κάθε καρτέλα δηλ. κάθε αριθμός μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά. Οι μαθητές προτείνουν 

λύσεις με την καθοδήγηση και του δασκάλου, ενώ 

παράλληλα μπορούν να επιβεβαιώνουν τις ιδέες τους 

χρησιμοποιώντας τις καρτέλες στο θρανίο τους. Η 

διαπροσωπική συνεργασία είναι ελεύθερη, οι πιο 

προχωρημένοι μαθητές βοηθούν συμμαθητές τους. Στόχος 

της δραστηριότητας είναι να αξιοποιηθούν όσο το 

δυνατότερο περισσότερες καρτέλες αριθμών, αν γίνεται 

όλες, και να παραχθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός 

αθροισμάτων με αποτέλεσμα το 25. 

Μοντελοποίηση

στρατηγικής 

Επίλυση 

προβλήματος

Παιχνιδοποίηση

Επικοινωνία, 

συνεργασία, 

διαπροσωπικές 

σχέσεις, 

ενσυναίσθησηΕ

πίλυση

προβλήματος, 

διαχείριση 

δεδομένων, 

πρωτοβουλία.

Στοχασμός, 

στρατηγική 

σκέψη, 

διερεύνηση



Μαθηματικά, PYP4b, 1 εκπαιδευτικός

8:40 -

8:55

Ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να ακολουθήσουν 

την ίδια διαδικασία για να εντοπίσουν όλα τα πιθανά 

αθροίσματα που δημιουργούνται από τις ίδιες καρτέλες 

με αποτέλεσμα 35. Το θέτει σαν την πρόκληση της ημέρας 

και ορίζει ολιγόλεπτο διάστημα για να συνεργαστούν τα 

παιδιά ανά δυάδες στα θρανία τους και να σχηματίσουν 

τα αθροίσματα με τις καρτέλες που έχουν στη διάθεσή 

τους. Μετά τη λήξη του χρόνου κι ενώ τα παιδιά 

μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται με τις καρτέλες 

τους για να τις ελέγχουν και με βάση τις συλλογικές 

διαδικασίες, ο δάσκαλος τους καλεί να ξεκινήσουν να 

προτείνουν αθροίσματα που καταγράφει στον πίνακα. 

Αλληλεπιδρώντας μαζί τους, συνεχίζει να καταγράφει 

ώσπου να αξιοποιηθούν όλες οι καρτέλες. 

Επίλυση 

προβλήματος

Συνεργατική 

μάθηση

Παιχνιδοποίηση

Επίλυση 

προβλημάτων

Ρουτίνες

σκέψης: 

στοχάζομαι, 

αναρωτιέμαι, 

εξερευνώ.

Συνεργασία, 

επικοινωνία, 

διαπροσωπικέ

ς σχέσεις, 

ενσυναίσθηση

Διαχείριση, 

ανάληψη 

πρωτοβουλίας



Μαθηματικά, PYP4b, 1 εκπαιδευτικός

8:55 -

9:30

Ο δάσκαλος προβάλλει στον πίνακα πρόβλημα 

πρόσθεσης με τριψήφιους προσθετέους που 

δημιούργησε μαθητής την προηγούμενη μέρα, 

όπου ο ίδιος έχει προσθέσει άνω αριστερά τον 

βαθμό δυσκολίας (A: δύσκολο, B: πιο δύσκολο, C: 

πολύ δύσκολο) σε κύκλο, ενώ κάτω υπάρχουν τα 

αρχικά του μαθητή που το δημιούργησε. Ζητά 

από τους μαθητές να ανοίξουν τα τετράδιά τους 

και να γράψουν την ημερομηνία σε σύντομη 

μορφή, όπως και τα αρχικά του μαθητή. Αφού 

το διαβάσουν, τους ζητά να αναγνωρίσουν την 

πράξη που απαιτεί η λύση του (πρόσθεση ή 

αφαίρεση) και ρωτά αν προτιμούν να λυθεί με 

οριζόντια ή με κάθετη πράξη. Αφού 

συμφωνήσουν, το πρόβλημα λύνεται με κάθετη 

πρόσθεση την οποία τα παιδιά καταγράφουν 

δίπλα στα αρχικά του μαθητή που δημιούργησε 

το πρόβλημα. 

Επίλυση 

προβλήματο

ς, ενεργή 

μάθηση

Συνεργατική 

μάθηση

Διαφοροποι

ημένη 

διδασκαλία

Επίλυση 

προβλημάτων

Ρουτίνες

σκέψης: 

στοχάζομαι, 

αναρωτιέμαι, 

εξερευνώ.

Συνεργασία, 

επικοινωνία, 

διαπροσωπικές 

σχέσεις, 

ενσυναίσθηση

Διαχείριση, 

αυτονόμηση και 

πρωτοβουλία 

για μάθηση, 

ανάληψη 

ρίσκων 



Μαθηματικά, PYP4b, 1 εκπαιδευτικός

8:55 -

9:30

Στη συνέχεια ο δάσκαλος 

ενημερώνει τους μαθητές ότι στο 

πίσω μέρος της αίθουσας 

υπάρχουν φυλλάδια με τα 

προβλήματα που δημιούργησαν 

την προηγούμενη μέρα και το σήμα 

που δείχνει την εκτιμώμενη 

δυσκολία. Τους ζητά να επιλέξουν 

φυλλάδια και να τα επιλύσουν στο 

τετράδιό τους, δίπλα στα αρχικά 

του δημιουργού τους, όπως τους 

επέδειξε. Όταν  ολοκληρώνουν ένα 

φυλλάδιο (περίπου 2 προβλήματα), 

το επιστρέφουν στο τραπέζι για να 

επιλέξουν ένα άλλο. Παράλληλα ο 

δάσκαλος βοηθά συγκεκριμένη 

μαθήτρια. 

Επίλυση 

προβλήματος, 

ενεργή μάθηση

Συνεργατική 

μάθηση

Διαφοροποιημέν

η διδασκαλία

Επίλυση προβλημάτων

Ρουτίνες σκέψης: 

στοχάζομαι, 

αναρωτιέμαι, 

εξερευνώ.

Συνεργασία, 

επικοινωνία, 

διαπροσωπικές 

σχέσεις, ενσυναίσθηση

Διαχείριση, 

αυτονόμηση και 

πρωτοβουλία για 

μάθηση, ανάληψη 

ρίσκων 



Μαθηματικά, PYP4b, 1 εκπαιδευτικός

8:55 -

9:30

Ένα από τα καθήκοντα των παιδιών είναι να 

διαπιστώσουν αν οι συμμαθητές - δημιουργοί των 

προβλημάτων έθεσαν σωστά ερωτήματα, δηλαδή 

αν τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν. Όταν 

εντόπιζαν πρόβλημα που θεωρούσαν ότι δεν 

επιλύεται, ο δάσκαλος διερευνούσε μαζί τους την 

ορθότητα της διατύπωσης. 

Στο τέλος της διαδικασίας, ο δάσκαλος προέβαλε

στον πίνακα πρόβλημα μαθητή δύο πράξεων 

(μεγαλύτερης δυσκολίας), το οποίο λύνεται από το 

σύνολο της τάξης. Κάθε παιδί ρωτά με τη σειρά τον 

δημιουργό των προβλημάτων αν το αποτέλεσμα 

στο πρόβλημα που έλυσε είναι σωστό.

Επίλυση 

προβλήματος, 

ενεργή μάθηση

Συνεργατική 

μάθηση

Διαφοροποιημέ

νη διδασκαλία

Επίλυση 

προβλημάτων

Ρουτίνες σκέψης: 

στοχάζομαι, 

αναρωτιέμαι, 

εξερευνώ.

Συνεργασία, 

επικοινωνία, 

διαπροσωπικές 

σχέσεις, 

ενσυναίσθηση

Διαχείριση, 

αυτονόμηση και 

πρωτοβουλία για 

μάθηση, ανάληψη 

ρίσκων 



Μαθηματικά, PYP5b, 1 εκπαιδευτικός

Η εκπαιδευτικός προετοιμάζει τα παιδιά 

για έξοδο από το σχολείο για τη διεξαγωγή 

έρευνας πεδίου. Ήδη σε προηγούμενο 

μάθημα έχουν εργαστεί επάνω στο θέμα 

«Χρώματα αυτοκινήτων» και το 

ερευνητικό ερώτημα «Ποιο χρώμα 

αυτοκινήτων πιστεύεις ότι είναι το πιο 

δημοφιλές;». 

Με την έξοδο από το σχολείο τα παιδιά 

μοιράζονται ανά δυάδες δισέλιδο φύλλο 

εργασίας και προχωρούν σε κεντρική 

διασταύρωση της πόλης. Η εκπαιδευτικός 

τους θυμίζει τη στοχοθεσία της εξόδου, 

όπως επίσης ότι μετά τη διεξαγωγή της 

έρευνας θα περάσουν από τη δημοτική 

βιβλιοθήκη της περιοχής. Στη συνέχεια, 

μοιράζονται ανά δύο ζεύγη σε γωνίες των 

δρόμων.  

Διερευνητική 

μάθηση -

έρευνα πεδίου

Αυθεντική 

μάθηση 

Διαπολιτισμικό

τητα

Συνεργατικότητα, 

επικοινωνία, 

επίλυση 

προβλήματος, 

πρωτοβουλία (για 

μάθηση), 

στοχασμός, 

συλλογή, 

διαχείριση και 

επεξεργασία 

δεδομένων

Διαπροσωπικές 

δεξιότητες, 

διαπολιτισμική 

αντίληψη



Μαθηματικά, PYP5b, 1 εκπαιδευτικός

Η δράση στο πεδίο είναι να καταγράφουν 

τα χρώματα των αυτοκινήτων που περνούν 

σημειώνοντας σε πίνακα γραμμές που 

διαγράφονται ανά τέσσερις. Η εκπαιδευτικός 

δίνει την οδηγία οτι το σύνολο των 

αυτοκινήτων θα πρέπει να είναι 50.

Στο φυλλάδιο περιλαμβάνονται επίσης οι 

δραστηριότητες για μεταγενέστερο χρόνο, 

όπως να καταμετρήσουν τις γραμμές, να τις 

μετατρέψουν σε αριθμούς σε επόμενο 

πίνακα και να δημιουργήσουν 

ραβδογράμματα με τον αριθμό 

αυτοκινήτων ανά χρώμα. Στο τέλος του 

φυλλαδίου υπάρχουν ερωτήσεις του τύπου 

«ποιο χρώμα αυτοκινήτου είναι το πιο 

δημοφιλές στην γειτονιά σου;».

Διερευνητική 

μάθηση -

έρευνα πεδίου

Αυθεντική 

μάθηση 

Διαπολιτισμικότ

ητα

Συνεργατικότητα, 

επικοινωνία, 

επίλυση 

προβλήματος, 

πρωτοβουλία (για 

μάθηση), 

στοχασμός, 

συλλογή, 

διαχείριση και 

επεξεργασία 

δεδομένων

Διαπροσωπικές 

δεξιότητες, 

διαπολιτισμική 

αντίληψη



Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη, PYP5b, 1 εκπαιδευτικός

10:20 -

11:00

Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη. 

Τα παιδιά επιλέγουν μόνα 

τους τα βιβλία, έως τέσσερα, 

και ολοκληρώνουν τον 

δανεισμό τους. 

Εμπειρική, 

αυθεντική 

μάθηση

Αυτενέργει

α



Μεγάλο διάλειμμα, PYP5b, 1 εκπαιδευτικός

11:00-

12:00

Επίσκεψη στο 

πάρκο. Τα παιδιά 

παίζουν στην 

παιδική χαρά.

Αυτενέργεια

Κοινωνικές, επικοινωνιακές 

δεξιότητες



Τεχνολογία / Τηλεπικοινωνίες, PYP6 - 1 εκπαιδευτικός

Ο εκπαιδευτικός ζητάει από την τάξη 

να αναφέρουν πράγματα που 

αξιολογούν ως σημαντικά και τα 

προστατεύουν. Καθώς τα παιδιά 

αναστοχάζονται φωναχτά, αναφέρει 

παράδειγμα το ηλεκτρικό του σκούτερ 

που προστατεύεται με ηλεκτρικό φρένο 

και συναγερμό, τον οποίο ενεργοποιεί 

από την τάξη ώστε να ακουστεί στα 

παιδιά.

Ζητάει από τα παιδιά να καταγράψουν 

τρία πράγματα σημαντικά για αυτά σε 

3 λεπτά. Παράλληλα δημιουργεί δύο 

στήλες στον πίνακα, «αντικείμενο-

τρόπος προστασίας». (Μεταφράζει στα 

ρώσικα για τους μαθητές από την 

Ουκρανία). Περιφέρεται στην τάξη για 

να παρακολουθήσει την καταγραφή 

από τους μαθητές.

Συζήτηση στην 

ολομέλεια

Αυθεντική μάθηση

Διερευνητική μάθηση

Επικοινωνία, 

διαπροσωπικές 

δεξιότητες

Αυτονομία της 

μάθησης,  

στοχασμός, 

διερεύνηση

Οργάνωση



Τεχνολογία / Τηλεπικοινωνίες, PYP6 - 1 εκπαιδευτικός

Τα παιδιά μεταφέρουν στην ολομέλεια τα 

σημαντικά πράγματα και τους τρόπους 

προστασίας τους και ο εκπαιδευτικός τα 

καταγράφει στον πίνακα. Ο εκπαιδευτικός 

ανακοινώνει το θέμα “Τρόποι προστασίας των 

δεδομένων μας στο διαδίκτυο”.

Ο εκπαιδευτικός ζητάει από τα παιδιά να 

ακολουθήσουν τον διαμοιρασμένο σύνδεσμο με 

γενικό τίτλο «Καταπληκτικοί στο ίντερνετ» (Be

internet awesome) στην ψηφιακή τάξη. Τα 

ζευγάρια αλληλοβοηθιούνται στη διαδικασία 

εύρεσης του συνδέσμου. Ο δάσκαλος ανοίγει 

σελίδα με τον τίτλο «Ψηφιακό αποτύπωμα -

Κατανοήστε τι συμβαίνει αν κάποιος 

ενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας με τον 

κωδικό σας». Εξηγεί τον σκοπό της 

δραστηριότητας. Διευκρινίζονται με συζήτηση 

σημαντικοί όροι (πχ. digital footprint) που 

καταγράφονται στα τετράδια.

Συζήτηση στην 

ολομέλεια

Ενεργητική 

μάθηση

Αυθεντική 

μάθηση

Επικοινωνία, 

διαπροσωπικές 

δεξιότητες, 

ενσυναίσθηση

Επικοινωνία

Αυτονόμηση της 

μάθησης, 

απόκτηση 

κινήτρων

Κριτική σκέψη



Τεχνολογία / Τηλεπικοινωνίες, PYP6 - 1 εκπαιδευτικός

Η τάξη συζητά τους λόγους που είναι απαραίτητη η 

γνώση των τρόπων προστασίας των δεδομένων. 

Ο εκπαιδευτικός διαμοιράζει τον σύνδεσμο για έρευνα 

τάξης όπου τα παιδιά απαντούν στο ερώτημα αν 

έχουν ποτέ δώσει το password τους σε άλλους. Οι 

διαθέσιμες απαντήσεις είναι σε 5βαθμη κλίμακα. Τα 

αποτελέσματα προβάλλονται σε πραγματικό χρόνο 

στον πίνακα. Προχωρούν στη δραστηριότητα 

«Επιλέξτε πώς η δράση κάποιου άλλου μπορεί να 

επηρεάσει το ψηφιακό σας αποτύπωμα κι εσάς».

Οι μαθητές επιλέγουν έναν λογαριασμό τους από 

social media και συζητούν σε ζευγάρια τι ενέργειες 

μπορούν να γίνουν εις βάρος τους σε περίπτωση που 

ο λογαριασμός τους έχει παραβιαστεί, ποια είναι τα 

αποτελέσματα και οι συνέπειες στο ψηφιακό τους 

αποτύπωμα (π.χ. Δράση: ανάρτηση σχολίου «Δεν είναι 

πολύ ενοχλητική η Κάρμεν;» -Αποτέλεσμα: Το βλέπει η 

Κάρμεν - Συνέπεια στο ψηφιακό αποτύπωμα: 

Επιπτώσεις στην φιλία, αποκλεισμός από το μέσο). 

Συζήτηση 

στην 

ολομέλεια

Διερευνητικ

ή μάθηση

Αυθεντική 

μάθηση

Επικοινωνία, 

διαπροσωπικές 

δεξιότητες, 

ενσυναίσθηση



Τεχνολογία / Τηλεπικοινωνίες, PYP6 - 1 εκπαιδευτικός

Ο εκπαιδευτικός μεταφέρει μια από τις εμπειρίες των 

μαθητών ως παράδειγμα. Τα ζευγάρια δίνουν τις 

απαντήσεις στην ηλεκτρονική τάξη και ο 

εκπαιδευτικός τα συζητάει με προβολή. Στο τέλος, ο 

εκπαιδευτικός αναφέρεται ξεκάθαρα στην 

αναγκαιότητα που προκύπτει από τη διερεύνηση του 

θέματος για ισχυρούς κωδικούς.

Αφού οι μαθητές καταγράψουν τη λέξη password στο 

τετράδιο, μεταφέρουν στην ολομέλεια παραδείγματα 

αδύναμων κωδικών (12345, password, QWERTY).

Ο εκπαιδευτικός σημειώνει την ερώτηση «Πώς 

δημιουργούμε ισχυρά passwords», και ζητάει από τους 

μαθητές να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή 

security.org για να διερευνήσουν τον χρόνο που θα 

χρειαζόταν κάποιος για να χακάρει τον κωδικός τους. 

Καταγράφουν τους χρόνους στο τετράδιό τους από τα 

passwords που έχουν ήδη και διαπιστώνουν ότι μπορεί 

να είναι από λίγα λεπτά έως λίγες μέρες.

Συζήτηση 

στην 

ολομέλεια

Διερευνητικ

ή μάθηση

Αυθεντική 

μάθηση

Επικοινωνία, 

διαπροσωπικές 

δεξιότητες

Επίλυση 

προβλημάτων

Pουτίνες σκέψης: 

στοχάζομαι, 

αναρωτιέμαι, 

εξερευνώ

Kριτική σκέψη

Ψηφιακή 

πολιτειότητα



Τεχνολογία / Τηλεπικοινωνίες, PYP6 - 1 εκπαιδευτικός

Ο εκπαιδευτικός θέτει το ερώτημα What makes a password

strong. Oι μαθητές μαντεύουν σύμφωνα με τα 

συμπεράσματα που έχουν βγάλει από τον πειραματισμό 

τους στην εφαρμογή. Ο εκπαιδευτικός ανακοινώνει ότι θα 

δημιουργήσουν ένα ισχυρό pass με φράσεις, και δίνει τον 

ορισμό της φράσης..

Προβάλλει μια σειρά από βήματα για την δημιουργία 

ισχυρών κωδικών με αφετηρία τη φράση “I would never

kiss a frog”. Οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός συζητούν στην 

ολομέλεια τα βήματα, για ποιο λόγο συμπεριλαμβάνονται 

και με ποιο μηχανισμό επιλέγονται οι διάφορες παράμετροι 

των κωδικών.

Ζητάει από τα παιδιά να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν για 

να δημιουργήσουν έναν κωδικό, του οποίου τον βαθμό 

ασφάλειας στη συνέχεια ελέγχουν στην εφαρμογή 

security.org.

Τα παιδιά διαπιστώνουν ότι τώρα πλέον μπορούν να 

δημιουργήσουν πολύ πιο ισχυρά passwords, με χρόνο 

χακαρίσματος πολλών ετών. 

Ενεργητική/Β

ιωματική 

μάθηση

Διερευνητική 

μάθηση

Αναστοχαστι

κές

πρακτικές

Ψηφιακή 

μάθηση

Παιχνιδοποί

ηση

Επίλυση 

προβλημάτων, 

ρουτίνες σκέψης 

Κριτική/αναλυτική 

σκέψη

Σύνθεση 

πληροφοριών, 

εξερεύνηση και 

πειραματισμός

Δημιουργική 

σκέψη

Χρήση ψηφιακών 

εργαλείων, 

ψηφιακή 

πολιτειότητα



Παρουσίαση εργασίων στις τεχνολογικές εφευρέσεις που σχετίζονται με τις 

τηλεπικοινωνίες , PYP6 - 1 εκπαιδευτικός

Ο εκπαιδευτικός προβάλει την 

ψηφιακή παρουσίαση της μαθήτριας 

και η μαθήτρια παρουσιάζει στους 

συμμαθητές της την εφεύρεση που 

διερεύνησε, αξιοποιώντας το οπτικό 

υλικό της ψηφιακής της παρουσίασης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο 

εκπαιδευτικός κάνει μικρές 

παρεμβάσεις για να εστιάσει την 

προσοχή σε πληροφορίες. Στο τέλος, 

όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες 

παραδίδουν την ανατροφοδότηση σε 

προτυπωμένα πινακάκια τα οποία 

περιλαμβάνουν δύο στοιχεία που 

τους άρεσαν και δύο συμβουλές, 

όπως επίσης και τη γενική τους 

αξιολόγηση με αστέρια.

Μέθοδος 

project

Διερευνητική 

μάθηση

Αναστοχαστικέ

ς πρακτικές

Ψηφιακή 

μάθηση

Επικοινωνία, 

διαπροσωπικές 

δεξιότητες, 

ενσυναίσθηση




