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«Θέλουµε να δώσουµε στα �αιδιά τη 
δυνατότητα να �άρουν µέρος στο 

µάθηµα. Θέλουµε τα �αιδιά να είναι �ιο 
ενεργά, να µην κάθονται α�λά �ίσω» 

 
Άκης Πολιτσό�ουλος – Υ�εύθυνος Μηχανογράφησης 

Campion School 

 

 

 

To Campion School αποτελεί ένα από τα πρώτα 
αγγλόφωνα σχολεία της Ελλάδος, µετρώντας 35 
χρόνια προσφοράς στην Ελληνική εκπαίδευση.  
Προσανατολισµένο στη χρήση της αγγλικής 
γλώσσας για την εκπαίδευση των µαθητών του, 
διατηρεί τµήµατα που απευθύνονται σε όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθµίδες από το προ-νήπιο µέχρι 
και µετά το λύκειο, µε προπαρασκευαστικές 
τάξεις για την εισαγωγή των µαθητών σε 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 
 
Πρωτοπόρο στις εκπαιδευτικές του προσεγγίσεις, 
έχει εντάξει τη χρήση των διαδραστικών πινάκων 
SMART Board στην εκπαιδευτική του δράση εδώ 

και  πέντε χρόνια. 
 
Με κάθε τάξη του 
δηµοτικού να είναι  
εξοπλισµένη µε 
SMART Board και µε 
έξι τουλάχιστον 
ακόµα διαδραστικούς 
πίνακες SMART για 
τις µεγαλύτερες 
τάξεις του λυκείου, 
οι περίπου 485 
µαθητές του 
Campion School 
έρχονται καθηµερινά 
σε επαφή µε τη 

διαδραστική εκπαίδευση. 

Το κίνητρο του σχολείου για να αποκτήσει τους 
διαδραστικούς πίνακες SMART Board δεν ήταν 
άλλο από την ανάγκη του ιδρύµατος να 
ενεργοποιήσει τους µαθητές του, να τους κάνει να 
συµµετέχουν ενεργά στο µάθηµα. Όπως τονίζει ο 
κύριος Άκης Πολιτσόπουλος, υπεύθυνος 
µηχανογράφησης του σχολείου « Κάθε φορά που 
ανοίγουµε τον πίνακα οι µαθητές χαίρονται που θα 
ασχοληθούν µε το µάθηµα».  
 
Η θετική αντίδραση των µαθητών όπως τονίζει ο 
κύριος Πολιτσόπουλος ήταν δεδοµένη και 
αναµενόµενη καθώς η διαδραστικότητα που 
εισάγει ο πίνακας κερδίζει τόσο την προσοχή όσο 
και τις καρδιές των µαθητών. Από την άλλη 
πλευρά, οι καθηγητές βρίσκουν πως η χρήση του 
πίνακα κάνει την εκπαιδευτική διαδικασία πιο 
εύκολη. «Η παράδοση του µαθήµατος γίνεται πιο 
εύκολη, κατά µια έννοια το µάθηµα «περνάει» πιο 
εύκολα στο παιδί. Όταν όλα είναι Interactive και 
υπάρχει κίνηση, είναι πιο εύκολο για το παιδί να 
καταλάβει το µάθηµα».Η θεωρία µετατρέπεται 
πολύ εύκολα σε πράξη, έστω εικονική και οι 
µαθητές µε τη δύναµη της εικόνας, του ήχου και 
της ενεργής συµµετοχής αντιλαµβάνονται το 
µάθηµα σχεδόν εµπειρικά. «Στο Senior School
χρησιµοποιούν τον πίνακα SMART Board για το 
µάθηµα της φυσικής, και µέσω διαδικτύου 
µπορούν να βρουν τέλεια παραδείγµατα για ότι 
έχουν ήδη αναλύσει στη θεωρία. Παλαιότερα αυτή 
η διάσταση του µαθήµατος δεν υπήρχε». 
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Το σχολείο, αναγνωρίζοντας την ευεργετική 
χρήση των διαδραστικών πινάκων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, είναι συνεχώς ανοιχτό 
σε νέες προτάσεις που σε συνδυασµό µε τα 
SMART Board θα πάνε το µάθηµα ένα βήµα 
παραπέρα.  
 

 
Φυσικά κύριο µέληµα του σχολείου, 
οποιοδήποτε τεχνολογικά εξελιγµένο αξεσουάρ 
να αποτελεί πραγµατικό εκπαιδευτικό εργαλείο 
που θα µπορεί τόσο ο µαθητής όσο και ο 
εκπαιδευτικός να χρησιµοποιήσουν, για αυτό 
εξάλλου έχουν επιλέξει τα προϊόντα της SMART 
Technologies. Την ίδια αντίληψη φαίνεται να 
µοιράζονται και οι γονείς των µαθητών του 
Campion School, οι οποίοι ενθουσιάζονται µε τις 
λειτουργίες και την αποτελεσµατικότητα του 
SMART Board. Όπως τονίζει και η διοίκηση του 
σχολείου σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιοι οι 
γονείς έχουν χορηγήσει την αγορά SMART 
Board για τις τάξεις των παιδιών τους. 
 
Ο Christian Nitsche, καθηγητής γεωγραφίας του 
σχολείου αλλά και IT Coordinator πιστεύει πως  
 

ένα από τα πιο σηµαντικά στοιχεία που προσδίδει 
στην τάξη ο SMART Board είναι αυτό της 
συλλογικότητας.  «Είναι ένα δικτυακό σύστηµα που 
επιτρέπει στους µαθητές να συνεργαστούν». Με το 
SMART Board οι ασκήσεις, οι εργασίες των 
µαθητών, µπορούν να προβληθούν πάνω στο 
πίνακα και ολόκληρη η τάξη να δουλέψει από 
κοινού, δίνοντας στο µάθηµα το καλύτερο 
αποτέλεσµα.  
 
Αυτό που οι εκπαιδευτικοί του Campion School δεν 
παραλείπουν να σηµειώσουν είναι η ευκολία 
εισαγωγής οπτικοακουστικού υλικού στην τάξη, 
αλλά και του διαδικτύου που ανοίγει ένα µοντέρνο 
παράθυρο στη γνώση, µέσω της on line έρευνας.  
 
 

 
«Όταν οι γονείς των µαθητών µας 
έρχονται στο σχολείο και βλέ�ουν 
τον �ίνακα ενθουσιάζονται. Ακόµα 
και οι γονείς µαθητών �ου δεν είναι 

γραµµένοι στο σχολείο µας». 
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