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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

Σας ενημερώνουμε ότι από τη νέα σχολική χρονιά ξεκινάμε τη συνεργασία μας με τα Technokids. Τα 

TECHNOKids είναι ένας διεθνής εκπαιδευτικός φορέας, που παρέχει εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της 

Πληροφορικής & των Νέων Τεχνολογιών: 

 Βασισμένο στις μεθόδους των Project & Game Based Learning  

 Με δραστηριότητες STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) & ICT (Information and 
Communications Technology) 

 Εμπλουτισμένο με την Τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας - AR (Augmented Reality) 

 Εναρμονισμένο με τα ISTE Standards (International Society for Technology in Education) 
 
Με τα τεχνολογικά projects (ενότητες) ο κάθε μαθητής, με κίνητρο τη θεματολογία που εστιάζει στα 

προσωπικά ενδιαφέροντα, στις εμπειρίες και στα βιώματα, δημιουργεί τη δική του μοναδική εργασία. 

Ανακαλύπτουμε, δημιουργούμε και πειραματιζόμαστε με προγράμματα και δραστηριότητες (STEM & ICT) 

προσαρμοσμένες στην εκάστοτε ηλικία.  

 

Οι μαθητές κάθε τάξης θα ολοκληρώσουν δύο (2) θεματικές ενότητες κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς. Ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει το «Technokids Student kit», που περιλαμβάνει: 

 2 τετράδια εργασιών (workbooks) 

 Δωρεάν Πρόσβαση στην Technokids AR εφαρμογή  

 Κατασκευή Επαυξημένης πραγματικότητας 

 Ψηφιακό υλικό για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες 

 Αυτοκόλλητα 

 

Workbooks - Α΄ τάξη 

 

TechnoPC  

 

TechnoPainter  

 

Workbooks - Β΄ τάξη 

 

TechnoAuthor 

 

TechnoBook 

 

Workbooks - Γ΄ τάξη 

 

TechnoEditor 
 

TechnoToon  
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Workbooks - Δ΄ τάξη 

 

TechnoCorrespodent 

 

TechnoEzine 

 

Workbooks - Ε΄ τάξη 

 

TechnoInternet 1 

 

TechnoHero 

 

Book - ΣΤ΄ τάξη 

 

TechnoCode 1 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

H συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με χορηγία του εκπαιδευτηρίου μας. Οι γονείς 

θα καλύψουν μόνο το κόστος του «Technokids Student kit», το οποίο θα καταβληθεί στην αρχή της νέας 

σχολική χρονιάς (η σχετική απόδειξη θα εκδοθεί από την Technokids Hellas), ενώ οι μαθητές θα 

παραλάβουν το «Technokids Student kit» από το σχολείο μας.  

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες θα λάβετε μέσω ενημερωτικής επιστολής τον Σεπτέμβρη. 

 

 Με εκτίμηση 

 Αριστέα Νάστου 

 Καθηγήτρια Πληροφορικής 


