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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ STEAM , BEΡΟΛΙΝΟ-ΜΑΙΟΣ 2022 

1)   Στο πλαίσιο του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας και με στόχους τη 

συνεργασία, τη δημιουργικότητα, την καλλιέργεια της φαντασίας , τη 

συμπερίληψη,την ενσωμάτωση και την ανοχή της διαφορετικότητας, 

δημιουργήθηκε ομαδικό, συνεργατικό, εικαστικό έργο-χειροτεχνία (group hand 

craft ). Η δράση έγινε διατμηματικά, από όλους τους μαθητές , είχε τίτλο ‘’ Planting 

the tree of diversity, friendship and cooperation’’ και το έργο των μαθητών 

κόσμησε το σχολείο. Η δράση θα επαναληφθεί κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 

2022-23. 

2)                    ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 

Με την ευκαιρία της λήξης της σχολικής χρονιάς 2021-22 και με στόχο την 

επανάληψη γνώσεων με ευχάριστο τρόπο, την ενεργό εμπλοκή, τη συνεργατικότητα 

αλλά και τη σύσφιξη σχέσεων μεταξύ μαθητών και καθηγητών , δημιουργήθηκε 

καιέλαβε χώρα στο σχολείο μας η εναλλακτική δράση «Παιχνίδι Κρυμμένου 

Θησαυρού». 

Το παιχνίδι υλοποιήθηκε ως εφαρμογή για κινητά. Περιείχε ερωτήσεις γνώσεων από 

όλες τις ειδικότητες (Διεπιστημονικότητα , Διαθεματικότητα) καθώς και άλλες 

ερωτήσεις, αστείες ,περίεργες και γενικές , έτσι ώστε να κρατήσει το ενδιαφέρον των 

παιδιών. Υπήρχαν 6 σετ των 15 ερωτήσεων και στο τέλος του κάθε σετ οι μαθητές 

έπρεπε να πάνε σε έναν σταθμό 

(Μαθηματικών,Αγγλικών,Ποδοσφαίρου,Μπάσκετ,Γρίφων) για να ολοκληρώσουν 

μια αποστολή και να παραλάβουν έναν κωδικό. Στο τέλος , ο συνδυασμός όλων των 

κωδικών αποκάλυπτε τη θέση του θησαυρού και , φυσικά, την ανάδειξη της νικήτριας 

ομάδας. 

Ήταν μια πολύ ευχάριστη νότα ,γεμάτη δημιουργικότητα και χαρά ,για την τελευταία 

μέρα μαθημάτων.  

3)     Η παραπάνω δράση επαναλήφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, κατά τη διάρκεια 

της επίσκεψης στο σχολείο μας ομάδας Ιταλών μαθητών και καθηγητών στο πλαίσιο 

προγράμματος ERASMUS, αφού προσαρμόστηκε ως προς την Αγγλική γλώσσα και 

το περιεχόμενο των ερωτήσεων-δραστηριοτήτων ( ανάδειξη της ιστορίας και της 

κουλτούρας της περιοχής μας), με στόχο την ολοκλήρωση της επίσκεψης και την 

εμπέδωση της αποκτηθείσας με βιωματικό τρόπο γνώσης. 

4)     Κατά την ολοκλήρωση πρόσφατου προγράμματος ERASMUS ,μετά από δύο 

μετακινήσεις μαθητών και καθηγητών στη Φερράρα της Ιταλίας και στην Καβάλα, 

έγινε με βιωματικό-διαδραστικό-συνεργατικό τρόπο η αξιολόγηση της όλης 

εμπειρίας από όλους τους μαθητές, με καταγραφή συναισθημάτων,αναμνήσεων, 

σκέψεων και εμπειριών.Το συνεργατικό έργο αναρτήθηκε και κοσμεί  ειδικό χώρο 

του σχολείου. 
 


