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Η ομάδα 
μας



ηηο αξρέο Μαξηίνπ, ε Δηεπζύληξηα ηνπ ρνιείνπ καο πξόηεηλε λα

ζπκκεηάζρνπκε ζηνλ δηαγσληζκό «ΠΑΑΡΟΝΣΑ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ» ζε

ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο-ηξηεο ηνπ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙ. Όπσο ήηαλ

αλακελόκελν, όινη-εο ελζνπζηαζηήθακε κε ηελ ηδέα θαη μεθηλήζακε ηηο

πξνεηνηκαζίεο. Σν ζέκα πνπ επέιεμε ην Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ήηαλ λα

δεκηνπξγήζνπλ, κε ηε δηθή καο ζπλδξνκή, έλα λέν παηρλίδη κε έκπλεπζε

ηελ πεηνζθαίξηζε πνπ πξνζαξκόδεηαη ζηηο δεμηόηεηεο όισλ ησλ παηδηώλ

(ηππηθήο αλάπηπμεο θαη εηδηθώλ δεμηνηήησλ) θαη λα ην παίμνπκε όινη καδί.

Η θαηαζθεπή ησλ πιηθώλ απνηέιεζε αθνξκή γηα λα πξνβιεκαηηζηνύκε

θαη λα πεηξακαηηζηνύκε κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ

αλαθύθισζε.



Το παιτμίδι μας
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ηελ αξρή, καο ήηαλ αξθεηά δύζθνιν λα βξνύκε ηδέεο γηα ην όιν

εγρείξεκα θαη γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ θαηακεξηζκό ησλ δξάζεσλ κε ην

άιιν ζρνιείν. Εκείο αλαιάβακε λα δηακνξθώζνπκε ηα πιαθάη γηα ηνπο

πόληνπο θαη ην θνηλό παλό κε ηα νλόκαηα ησλ ζρνιείσλ γηα ηελ θνηλή

ζπκκεηνρή καο κε αλαθπθιώζηκα πιηθά. Οη καζεηέο-ηξηεο ηνπ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ

εκπλεύζηεθαλ ην παηρλίδη, έθηηαμαλ ην θηιέ από θαιάκηα, ηε κπάια από

ρξεζηκνπνηεκέλν ραξηί, κπαιόλη θαη ζεινηέηπ. Με ζσζηή θαζνδήγεζε,

θαληαζία θαζώο θαη ζπλεξγαζία, ηειηθά βξήθακε πνιύ εύθνιεο θαη

πξσηόηππεο ιύζεηο ζηηο νπνίεο όινη-εο ζα κπνξνύζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ.



Οι μαθηηές-ηριες ηοσ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ θηιάτμοσμ ηο θιλέ από καλάμια



Δεκηνπξγήζακε ηα πιαθάη κε ηνπο αξηζκνύο γηα ην ζθνξ ηνπ

παηρληδηνύ κε πιαζηηθά θαπάθηα από κπνπθάιηα ζε δηάθνξεο απνρξώζεηο

ηα νπνία έηζη θη αιιηώο ζπγθεληξώλνπκε ζην ρνιείν γηα αληαπνδνηηθή

αλαθύθισζε (αγνξά ακαμηδίνπ γηα έλα άηνκν κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο).

Σνπο αξηζκνύο από ηα θαπάθηα ηνπο θνιιήζακε επάλσ ζε ιεπθά ραξηόληα

πνπ θόςακε από θνύηεο θσηνηππηθνύ ραξηηνύ ηνπ ρνιείνπ,

επαλαρξεζηκνπνηώληαο ηεο πξηλ αλαθπθιώζνπκε ηα ππόινηπα κέξε ηνπο.

Οη καζεηέο-ηξηεο ηνπ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ πξνηίκεζαλ λα θηηάμνπλ ηνπο πόληνπο

γηα ην ζθνξ από πνιύρξσκα θνκκάηηα από παιηά ξνύρα. Μάιινλ ηα

θαηάθεξαλ θαιύηεξα!!!



Τα σλικά μας είμαι έηοιμα!!!!!!







Σν ύθαζκα γηα ην παλό είλαη θαη απηό από κηα παιηά μεραζκέλε

θνπξηίλα, ηελ νπνία θόςακε θαη επεμεξγαζηήθακε θαηαιιήισο. ηε

ζπλέρεηα, πάλσ ηεο θνιιήζακε γξάκκαηα ηα νπνία δηαθνζκήζακε εθ

ησλ πξνηέξσλ κε θνκκαηάθηα από παιηά CDs, από πθάζκαηα

πνηθίιεο πθήο θαη απόρξσζεο ηα νπνία θόςακε από παιηά ξνύρα

πνπ δελ ρξεηαδόκαζηαλ πηα θαη δηάθνξα παιηά δηαθνζκεηηθά. Μεηά

από πνιύ ζπδήηεζε θαη πξνηάζεηο όισλ ησλ κειώλ ηεο

θαιιηηερληθήο νκάδαο απνθαζίζακε λα δώζνπκε ζηελ ζηνίρηζε ησλ

γξακκάησλ ηε κνξθή αθξνζηηρίδαο θάλνληαο ην παλό πην

πξσηόηππν θαη δίλνληάο ηνπ έλα πην δσεξό ύθνο.















Καηά ηελ άπνςε κνπ όκσο, ην θαιύηεξν θνκκάηη ηεο δξάζεο απηήο ήηαλ

ε γλσξηκία καο κε ηνπο-ηηο καζεηέο-ηξηεο ηνπ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καη νη δύν

πιεπξέο αλππνκνλνύζακε λα γλσξίζνπκε ηνπο-ηηο ζπλεξγάηεο-

ζπλαγσληζηέο καο, αιιά ιόγσ ηεο απόζηαζεο θαη ηεο δπζθνιίαο

κεηαθίλεζεο ηειηθά ε γλσξηκία θαη ε επαθή καο επηηεύρζεθε κέζσ Skype.

πγθεληξσζήθακε κε ηελ θ. Μπνπξνηδόγινπ, ηνλ θ. Καηηώλε θαη ηνλ θ.

Καζάπε ζηελ αίζνπζα Φπζηθώλ Επηζηεκώλ ηνπ ρνιείνπ πνπ έρεη

βηληενπξνηδέθηνξα θαη θάκεξα. Μέζσ βηληενθιήζεο θαη παξά ηελ

αληηκεηώπηζε κηθξώλ ηερληθώλ πξνβιεκάησλ είρακε ηελ επθαηξία λα

κηιήζνπκε δύν θνξέο, λα γλσξηζηνύκε θαιύηεξα κε ηα παηδηά ηνπ
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. θαη λα παξνπζηάζνπκε ηηο επηκέξνπο δξάζεηο καο.







Εληππσζηαζηήθακε από ηελ επξεκαηηθόηεηα θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα

ησλ δξάζεσλ πνπ πξόηεηλαλ νη καζεηέο-ηξηεο ηνπ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ (θαηαζθεπή

θηιέ από θαιάκηα θαη κπάιαο από κπαιόλη θαη εθεκεξίδεο)

απνδεηθλύνληαο ζηελ πξάμε όηη ε ζπλεξγαζία καο κε ηα παηδηά ζα ήηαλ

επνηθνδνκεηηθή θαη ζα καο έδηλε καζήκαηα πξσηόηππεο δξάζεο θαη

νηθνινγηθήο επαηζζεζίαο.





Σέινο απηό πνπ απόιαπζα ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνύ

απηνύ ήηαλ όηη κέζα από ηε ζπλεξγαζία θαη ηηο δξάζεηο καο ήξζα πην

θνληά θαη γλώξηζα θαιύηεξα ηνπο-ηηο ζπκκαζεηέο-ηξηέο κνπ θαζώο θαη

όηη θαηαλόεζα ζηελ πξάμε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ζνπ παξέρεη ε

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε αλαθύθισζε δηαθόξσλ πιηθώλ όρη κόλν κε

ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν (ζε θέληξα αλαθύθισζεο) αιιά κε κηα πην

άκεζε θαη πξνζσπηθή ρξήζε .



Και 
ηώρα…
παίζοσμε











Η ομάδα 
μας







Σσζηηάμε, αμηαλλάζοσμε εμησπώζεις, διαζκεδάζοσμε όλοι-ες μαζί…
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