
Η
εποχή που το μάθημα στο σχολείο έμενε στα κλα-

σικά και μόνο στα by the book έχει περάσει ανεπι-

στρεπτί. Η συνεχώς εξελισσόμενη Κοινωνία της 

Πληροφορίας και οι νέες τεχνολογίες που έχουν βελτι-

ώσει την καθημερινότητα όλων δεν μπορούν παρά να 

έχουν βασικό ρόλο στη σύγχρονη εκπαίδευση, ώστε οι 

σημερινοί μαθητές να οπλιστούν με όλα εκείνα τα εφό-

δια που θα τους βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν τα 

όνειρά τους.

Η Samsung, η πρωτοπόρος στον τομέα της τεχνολο-

γίας εταιρεία, εδώ και τρία χρόνια αφήνει το στίγμα της 

και στην εκπαίδευση, μέσα από το καινοτόμο πρόγραμ-

μα των Samsung Smart Classrooms.

Δημιουργώντας τις λεγόμενες Ψηφιακές Τάξεις, δίνει 

την ευκαιρία σε μαθητές ηλικίας 10 εως 15 ετών να γνω-

ρίσουν τον μαγικό κόσμο της τεχνολογίας.

Στην Ψηφιακή Τάξη οι μαθητές, με τη βοήθεια της δια-

δραστικής οθόνης και των tablets, μπορούν να αναπτύ-

ξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, να ανακαλύψουν 

καινούργια ενδιαφέροντα και ικανότητες και να λάβουν 

μέρος σε μια διαδραστική διαδικασία μάθησης που συν-

δυάζει τη δημιουργικότητα με την ψυχαγωγία.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν εξειδικευμένα σεμινάρια για τη 

χρήση των τεχνολογιών και ειδικά εκπαιδευτικά προ-

γράμματα μαζί με τα παιδιά πάνω σε σύγχρονα θέματα, 

όπως η ασφάλεια στο Διαδίκτυο, η δημιουργικότητα, η 

ανάπτυξη κώδικα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα.

Μέχρι στιγμής, το πρόγραμμα ωφελεί περισσότερους 

από 10.000 μαθητές και εκπαιδευτικούς σε 20 σχολεία 

σε όλη την Ελλάδα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 100 

καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια 

σε συνεργασία με το British Council.

Η Ψηφιακή Τάξη στο 4ο Γυμνάσιο Αλίμου εγκαινιά-

στηκε πριν από λίγες μέρες, παρουσία του δημάρχου 

Αλίμου, Ανδρέα Κονδύλη, ο οποίος δήλωσε: «Είμαι πολύ 

χαρούμενος που η διαδραστική μάθηση μέσω της ψη-

φιακής πραγματικότητας κάνει την εμφάνισή της στα 

σχολεία του Αλίμου. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτή την 

τολμηρή εκπαιδευτική προσπάθεια, ευχαριστώ την εται-

ρεία Samsung και της εύχομαι καλή δύναμη για να συ-

νεχίσει απρόσκοπτα το πρωτοποριακό της πρόγραμμα». 

Το 4ο Γυμνάσιο Αλίμου διακρίθηκε στον πανελλήνιο 

διαγωνισμό «Λέμε όχι στον σχολικό εκφοβισμό», που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προ-

γράμματος «Σέβομαι τη διαφορετικότητα». 

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από το Διεθνές Κέ-

ντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και το British Council σε 

συνεργασία με τη Samsung Electronics Hellas και τελεί 

υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων.  

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εταιρικής κοι-

νωνικής ευθύνης της Samsung στο www.samsung.com/gr

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της εκπαίδευσης 
Η Samsung εγκαινίασε ακόμη μια Ψηφιακή Τάξη στο 4ο Γυμνάσιο Αλίμου.
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