
Πρώτη εξ αποςτάςεωσ ςυνάντηςη των εκπαιδευτικών και 

μαθητών του 2ου Γενικού Λυκείου Καλύμνου με τουσ εταίρουσ  

του ERASMUS project 

 

BRAIINS 

(BringArtificialIntelligenceInSchools) 

 

 

Στισ 21 Σεπτεμβρη 2021 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη 

ςυνάντηςη των τεςςάρων ςχολείων- εταίρων που ςυμμετέχουν 

ςτο Erasmus project BRAIINS. Δυςτυχώσ, λόγω των απαγορεύςεων 

που επιβάλλει η πανδημία, η πρώτη ςυνάντηςη ήταν διαδικτυακή.   

Παρουςιάςτηκε η εργαςία των μαθητών από κάθε ςχολείο πάνω ςε 

ένα κοινό θέμα:  

«Πώσ μπορεί να χρηςιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοςύνη ςτην 

παρουςίαςη ενόσ τόπου και τησ κουλτούρασ του;» 

 

Κυρίωσ  χρηςιμοποιήθηκε  ένα 

ανθρωποειδέσ ρομπότ το ΝΑΟ, το οποίο 

αγοράςτηκε από όλουσ τουσ εταίρουσ 

μέςω του προγράμματοσ αυτού. 

 

Η εργαςία των μαθητών του ςχολείου 

μασ έγινε ςε τέςςερισ ομάδεσ: 



Ομάδα 1η 

Κούρου Γεωργία, Μαγριπλή Μαρία, Σαρούκου Καλλιόπη και η 

φιλόλογοσ Καλογερή Κων/να 

Παρουςιάςτηκε το νηςί μασ, τοποθεςία, χλωρίδα, πανίδα και κύριεσ 

αςχολίεσ. Τα παιδιά παρουςίαςαν και μια διαδραςτική εφαρμογή 

που έφτιαξαν με το ρομποτάκι πάνω ςτο θέμα τησ παρουςίαςησ: 

 

https://youtu.be/itjZ0g3IuEU 

Ομάδα 2η 

Κούμπα Άννα, Παπαφώτη Φανερή, Σβύνου Καλλιόπη, 

Τρικοίλη Ειρήνη και η φιλόλογοσ Φραγκιαδάκη Δώρα. 

Η δεύτερη ομάδα αςχολήθηκε με την 

παρουςίαςη τησ ιςτορίασ  του νηςιού, 

από την αρχαιότητα ωσ τα νεότερα 

χρόνια: 

και η εφαρμογή που έφτιαξαν με το 

ρομποτάκι : 

https://youtu.be/itjZ0g3IuEU


 

https://youtu.be/z1DKYztwba4 

 

 

 

Ομάδα 3η 

Καρατζά Κατερίνα, Κοκόνησ Θανάςησ, Μαμουζέλλοσ Γεώργιοσ, 

Θεμελίνα Ρθγα, Τςουνιά Καλλιόπη και ο βιολόγοσ Παντελθσ Ιωάννησ. 

Η τρίτθ ομάδα αςχολικθκε με τα ςφουγγάρια και τθ ςθμαςία τουσ για 

τθν Κάλυμνο, ενϊ ςτθν εφαρμογι τουσ το ρομποτάκι μασ αναγνωρίηει 

το είδοσ του ςφουγγαριοφ από τθν εικόνα που του δείχνουν και δίνει 

κάποιεσ βαςικζσ πλθροφορίεσ. 

 

 

https://youtu.be/gfzklvbqCv4 

 

 

 

Ομάδα 4η 

Κουλλιά Σοφία, Νικολάκησ Μανώλησ, Πούλοσ Βαςίλησ, 

Στεφαδούροσ  Γεώργιοσ,  Τηλιακόσ Λεωνίδασ και οι φιλόλογοι 

Κυριακού Πολυξένη και Μπάςιου Μαρία. 

https://youtu.be/z1DKYztwba4
https://youtu.be/gfzklvbqCv4


Η τέταρτη ομάδα μαθητών αςχολήθηκε με τα εναλλακτικά ςπορ 

που μπορεί κάποιοσ να αναζητήςει ςτο νηςί μασ :  

 

 

 

 

https://youtu.be/W9L2WovnwnM 

 

 

 

Όλεσ οι εφαρμογζσ που ζφτιαξαν τα παιδιά ζγιναν  υπό τθν επίβλεψθ 

και τθ βοικεια τθσ φυςικοφ Τςιριγϊτθ Γεωργίασ, που είναι και θ 

ςυντονίςτρια του ζργου ςτο 2ο Γενικό Λφκειο Καλφμνου. 

 

 

https://youtu.be/W9L2WovnwnM

