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Θέμα: «Βιωματικό σεμινάριο Class Dojo για πιο χαρούμενες τάξεις» 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες/Αγαπητοί συνάδελφοι, 

την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18:00 - 19:00, στο 2ο Ολοήμερο 

Δημοτικό Σχολείου Ν. Αλικαρνασσού (http://2dim-n-alikarn.ira.sch.gr/) θα 

πραγματοποιηθεί βιωματικό σεμινάριο, το οποίο αφορά στην αξιοποίηση του 

εργαλείου Class Dojo. 

To Class Dojo (https://www.classdojo.com)  αποτελεί ένα σύγχρονο, δωρεάν, 

online εργαλείο διαχείρισης της τάξης. Στην πλατφόρμα αυτή, κάθε μαθητής 

διατηρεί ένα avatar (ένα εικονικό χαρακτήρα) και μέσω αυτού  επιβραβεύεται για 

την προσπάθειά του, τη συμμετοχή του στην τάξη και την καλή του συμπεριφορά, 

ενώ οι αρνητικές συμπεριφορές έχουν επίσης αντίκτυπο στο avatar. Μέσα από αυτό 

το πρωτότυπο εργαλείο, οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στο μάθημα, 

https://www.classdojo.com/


να τηρούν τους κανόνες της τάξης και να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, ενώ 

οι αρνητικές συμπεριφορές αποθαρρύνονται.  

Πρόκειται για ένα εύχρηστο και ευχάριστο περιβάλλον που μπορεί να 

αξιοποιηθεί κυρίως για τους μαθητές της  Α’/θμιας Εκπαίδευσης. Μέσα από τον 

δικτυακό τόπο του Class Dojo  ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει τις τάξεις 

του, να ορίσει τους κανόνες κάθε τάξης, να προσθέσει ή να αφαιρέσει πόντους, να 

χωρίσει σε ομάδες, να βάλει απουσίες , να κάνει κλήρωση , να ορίσει χρονόμετρο 

κλπ, ενώ μέσα από οπτικοποιημένες αναφορές, μπορεί να προβάλει την πορεία του 

μαθητή και τη συνολική του εικόνα. Το class dojo διατίθεται και σε εφαρμογή για 

κινητά με πλήθος δυνατοτήτων, παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης των μαθητών 

ή/και των γονιών τους, ενώ συχνά προστίθενται σε αυτό νέες, χρήσιμες 

δυνατότητες. 

Στο προτεινόμενο εργαστήριο θα γίνει παρουσίαση των βασικών 

δυνατοτήτων του εργαλείου (δημιουργία λογαριασμού εκπαιδευτικού, δημιουργία 

τάξεων, διαχείριση τάξεων), θα προταθούν τρόποι αξιοποίησής του στην τάξη, 

αξιοποιώντας την εκπαιδευτική τεχνική της προσομοίωσης τάξης, και θα 

συζητηθούν τα συμπεράσματα από τη χρήση του στο Δημοτικό Σχολείο της 

εισηγήτριας. Το εργαλείο Class Dojo  είναι ιδανικό για το μονόωρο μάθημα της 

Πληροφορικής στο Δημοτικό, όπου ο εκπαιδευτικός έχει να διαχειριστεί μεγάλο 

αριθμό μαθητών ανά τμήμα και συνολικά, ενώ ενθουσιάζει τους μικρούς μαθητές  

και κεντρίζει το ενδιαφέρον τους. 

Το βιωματικό σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς 

πληροφορικής που διδάσκουν στην Π/θμια αλλά εφόσον δεν συμπληρωθεί ο 

μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων (20) θα επιλεγούν και εκπαιδευτικοί 

πληροφορικής που διδάσκουν σε Γυμνάσια (οι ίδιοι οι δημιουργοί το προτείνουν 

έως την ηλικία των 14). 

Διοργανώνεται από τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης 

με εισηγήτρια του σεμιναρίου την εκπαιδευτικό Πληροφορικής Κοραλία 

Παπαδοκωστάκη, την οποία ευχαριστούμε θερμά. Επίσης, ευχαριστούμε τον 

Διευθυντή του 2ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Ν. Αλικαρνασσού κ. Κώστα 

Θεοφάνους για την παραχώρηση του χώρου. 



Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν παρακαλώ να συμπληρώσουν 

τη φόρμα (https://goo.gl/forms/niDTDEfhwNfxtOz13) έως και την Παρασκευή 27 

Ιανουαρίου 2017. Οι συμμετέχοντες θα ανακοινωθούν την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 

στους δικτυακούς τόπους dide.ira.sch.gr και plirancrete.sch.gr καθώς και νωρίτερα 

στη λίστα αλληλογραφίας των αιτούντων. 

Γιώργος Πανσεληνάς 

Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής 

https://goo.gl/forms/niDTDEfhwNfxtOz13

