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1o Βήμα : 
https://www.
qrstuff.com/

https://www.qrstuff.com/


2ο Βήμα: 
Συγκέντρωση υλικού που 
θέλω να συνδέσω με το 

εικονίδιο (barcode)

• Ιστοσελίδα

• Βίντεο

• Εικόνα

• Αρχείο PDF 

• Google maps

• Facebook

• Dropbox

• Κείμενο με οδηγίες



Βίντεο
• Από το YouTube

• Δικά σας βίντεο από βιντεοκάμερα ή 
κινητό

➢Θα πρέπει να ανεβούν στο κανάλι σας

➢Χρειάζεστε Gmail account

• Επεξεργασμένα δικά σας βίντεο

➢Θα πρέπει να τύχουν επεξεργασίας π.χ. με 
moviemaker

➢Θα πρέπει να ανεβούν στο κανάλι σας

➢Χρειάζεστε Gmail account



3o Βήμα: Δημιουργία και αποθήκευση QR Code





4o Βήμα: Επιλέγω QR Reader

QR and Barcode Scanner







Εφαρμογές στη διδασκαλία



Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

• Γνωρίζω 4 από τα 
δέντρα της 

Περιβαλλοντικής 
μας Γωνιάς: 

Χαρουπιά, Ελιά, 
Μουριά, Τρεμιθιά





Διαμόρφωση μιας αίθουσας (Η.Υ.).Μια πινακίδα με 
πληροφορίες για κάθε δέντρο και δραστηριότητες σε δύο 

ομάδες (κάθε ομάδα είχε 4 με 6 δραστηριότητες)























Στοχευμένη παρατήρηση μέσα από Φύλλα Εργασίας



Στοχευμένη παρατήρηση μέσα από Φύλλα Εργασίας



Θετικά της αξιοποίησης των QR 
Codes στη συγκεκριμένη 

περίπτωση

• Ταυτόχρονη εργασία όλων 
των παιδιών σε 
διαφορετικές 
δραστηριότητες

• Οργάνωση της μάθησης σε 
σταθμούς εργασίας

• Εργασία σε ομάδες, σε 
ζευγάρια ή ατομικά

• Ελεύθερη πρόσβαση σε 
πληροφορίες, χωρίς να 
απαιτείται από 
προηγουμένως κάποια 
γνώση ή δεξιότητα ή 
πληροφορία

• Ανάπτυξη συνεργασίας 
μεταξύ παιδιών



Θετικά της αξιοποίησης των QR 
Codes στη συγκεκριμένη 

περίπτωση

• Δυνατότητα επανάληψης 
κάποιας δραστηριότητας

• Διαφοροποίηση μέσα από 
τα Φύλλα Εργασίας ως προς 
το αποτέλεσμα

• Πρόκληση ενδιαφέροντος 
των παιδιών μέσα από τη 
χρήση της τεχνολογίας αλλά 
και μέσα από τις 
δημιουργικές 
δραστηριότητες

• Αξιοποίηση πολυτροπικών
κειμένων και διαφορετικών 
πηγών (κείμενα, βίντεο, 
τραγούδια, εικόνες, 
αφηγήσεις κλπ)



Οι εντυπώσεις όλων των 
παιδιών ήταν θετικές!



Κυνήγι «πράσινου» θησαυρού                         
«Παιχνίδι προσανατολισμού»

• Παιχνίδι στη σχολική αυλή-
Περιβαλλοντική Γωνιά

• Εργασία σε ομάδες

• Προκαθορισμένη πορεία για κάθε 
ομάδα με διαφορετικό σημείο 
έναρξης

• Στόχος κάθε ομάδας: Συγκέντρωση 
γραμμάτων για σχηματισμό λέξης





Δυνατότητα 
ενσωμάτωσης QR 

Codes στις οδηγίες 
ή στην παροχή 

πληροφοριών για 
την εξέλιξη του 

παιχνιδιού



Κοντά στους ιστούς με 

τις σημαίες στην 

εσωτερική αυλή, ένα 

παγκάκι σε περιμένει. 

Ψάξε βρες το χαρτάκι 

που παραμονεύει. 

Γράψε το γράμμα στο 

σακί.

Τι έγινε και τι θα 
μπορούσε να γίνει



Στην Περιβαλλοντική Γωνιά τα δέντρα μας είναι πολλά. Το

όνομα του δέντρου που ψάχνεις, είναι μόνο δύο συλλαβές.

Χρειάζεσαι το τέταρτο γράμμα. - - - - - - . Να μπει κι

αυτό στο σακί.

Τι έγινε και τι θα 
μπορούσε να γίνει



Βιβλιοπαρουσίαση

Αξιολόγηση βιβλίου





ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ
Δημιουργία σύντομου βίντεο από 
το παιδί/παιδιά που έχει/έχουν 

διαβάσει το βιβλίο, έτσι ώστε να το 
βλέπει κάποιος που θέλει να το 

δανειστεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Ιστοσελίδα με πληροφορίες για τον 

συγγραφέα του βιβλίου και άλλα 
σημαντικά έργα του.



Μαθαίνω 
περισσότερα για τη 
ζωή και το έργο του 

Ευγένιου Τριβιζά

Μαθαίνω 
περισσότερα για τη 
ζωή και το έργο  της 

Άλκης Ζέη



https://www.youtube.com/watch?v=cHXx9xgMHjg

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



Ζωντανεύοντας μνημεία της Ευρώπης

https://www.youtube.com/watch?v=fKmpld1PoPQ

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



Προσθήκη 
QR Codes, 
δικής τους 
επιλογής 

στις 
εργασίες 

τους





Δυνατότητα 
προβολής στα 
άλλα παιδιά





Εμπλουτίζουμε 
εργασίες με  QR 
codes

• Παρέχουμε 
επιπλέον 
πληροφορίες 
(εικόνες, βίντεο, 
κείμενα), οι 
οποίες δεν θα 
μπορούσαν να 
ενσωματωθούν 
αλλιώς στην 
εργασία







Συνεργασία

Καταμερισμός 
εργασίας

Εξακρίβωση πληροφοριών 
μέσα από διαφορετικές πηγές

Εργασία σε ζευγάρια και μετά 
στην ομάδα



Συζήτηση για το πως θα 
καταγραφούν οι πληροφορίες

Εκ περιτροπής τήρηση 
σημειώσεων Επανάληψη προβολών (όπου 

δεν ήταν σίγουροι) για 
συμπλήρωση φυλλαδίου



Αξιοποιούμε τα QR Codes, προσθέτοντας
βοήθεια σε φυλλάδια που έχουν να κάνουν
στο σπίτι.



Ενότητα 10: 
Μυστήρια-

Επιστημονική 
φαντασία

«Ειδικές αποστολές 
στο χρόνο»



1η αποστολή:
«Αναζητώντας τη χαμένη Ατλαντίδα»

http://anoixtosxoleio.weebly.com/uploads/8/4/5/6/8456554/%CE%A7%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B1.pdf
http://users.sch.gr/sudiakos/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1 %CE%95%CE%84/%CE%A7%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9 %CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF %CE%91%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B1 (Web)/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=bPSjTi59HTA
https://www.youtube.com/watch?v=Rm19Gn5LEsM


https://www.youtube.com/watch?v=Rm19Gn5LEsM


2η αποστολή:

«Ταξίδι στον 
Άρη χωρίς 

επιστροφή»



Η Ε΄1 ετοιμάζει 
την αποστολή της 

στον Άρη…

https://www.youtube.com/watch?v=BefItZZ5Bg0
https://www.youtube.com/watch?v=jf_F_07de6E
https://www.youtube.com/watch?v=9ydU5HUbIe8


ΑΝ τα ταξίδια στον 
Άρη, γίνουν κάποια 

στιγμή 
πραγματικότητα, 

…………………………………
…………………………………
………………………………..

ΑΝ είχα την ευκαιρία 
να μεταναστεύσω 

στον Άρη, 
…………………………………
…………………………………
………………………………..

ΑΝ ζούσα στον Άρη, 
στον ελεύθερο μου 

χρόνο, 
…………………………………
…………………………………
………………………………..

../Ελληνικά/10η ενότητα/Μελλοντικοί χρόνοι.mp4


../Ελληνικά/10η ενότητα/Μελλοντικοί χρόνοι.mp4


3η αποστολή:
«Η μηχανή 

του χρόνου»



http://users.sch.gr/sudiakos/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1 %CE%95%CE%84/%CE%97 %CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE %CF%84%CE%BF%CF%85 %CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85 (Web)/index.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR7SdP6claj0mBO59Ud2R-_2B7yjvkbftZc2Hysl5czXNYgQ/viewform?vc=0&c=0&w=1


Χτίζοντας εννοιολογικούς χάρτες με QR codes

ΔΑΣΟΣ

επαγγέλματα

εμπόριο

Υπερεκμετάλλευση
δασών

Δάσος και 
οικονομία

έθιμα

παραδόσεις

Μνημεία της 
φύσης

Αποφάσεις Κυπριακής 
Δημοκρατίας

Αποφάσεις 
Ευρωπαϊκής 

Ένωσης

αναδάσωση

Δάσος και 
πολιτική

Δάσος και 
πολιτισμός

πανίδα

χλωρίδα

Είδη δασών

Η φυσική 
διάσταση 

του δάσους
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