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να του την πρόσφεραν 

απλόχερα! 

Ξεκινήσαμε το έργο γνω-

ρίζοντας τον κεντρικό 

ήρωα τον κύριο Στεμ ο 

οποίος, όπως είδαμε, ήταν 

γνωστός για τις δράσεις 

του Παλαιοντολόγος και 

Αρχαιολόγος. Μάθαμε ότι  

κατά τη διάρκεια ενός 

ταξιδιού του ανακάλυψε 

ένα ερειπωμένο κάστρο 

που δεν είχε ιστορία. Ο 

κύριος Στεμ, ανήσυχο 

πνεύμα δεν ήταν δυνατό 

να μην ψάξει να τη βρει. 

Για ακόμη μία χρονιά 

(έχουμε δουλέψει μαζί 

του και στο παρελθόν) 

ζήτησε την βοήθεια των 

παιδιών για να διαλευκά-

νει το μυστήριο και εκεί-

Γνωριμία με τον κύριο Στεμ και την 

πλοκή του έργου 

Το έργο StemSkills υλο-

ποιήθηκε τη σχολική 

χρονιά 2021-2022 με την 

συνεργασία 7 νηπιαγω-

γείων από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό και συ-

γκεκριμένα του 7ου Νη-

πιαγωγείου Κατερίνης 

(ιδρυτής), του ICS 

“G.Solari” di Loreto από 

την Ιταλία (συνιδρυτής), 

του 13ου Νηπιαγωγείου 

Κατερίνης, του 2ου Νη-

πιαγωγείου Αλιάρτου, 

του 1ου Νηπιαγωγείου 

Καστοριάς, του Gönüllü 

Hizmet Vakfı Aysel 

Öğücü Anaokulu από την 

Τουρκία και του Κέντρου 

Προσχολικής Αγωγής 

«Αθανασία Κυρεζή» από 

τη Νέα Μάκρη.  Επιχει-

ρήθηκε ο συνδυασμός των 

θεματικών των Εργαστη-

ρίων Δεξιοτήτων που 

εφαρμόστηκαν για πρώτη 

φορά στο Νηπιαγωγείο 

την φετινή χρονιά με τη 

μεθοδολογία STEM 

(ακρωνύμιο των SCI-

ENCE, TECHNOLOGY, 

ENGINEERING, 

MATH). Στόχος του 

έργου ήταν τόσο η γνωρι-

μία με τις θεματικές ενό-

τητες των εργαστηρίων 

δεξιοτήτων και ο εμπλου-

τισμός τους με παιγνιώ-

δεις δράσεις όσο και η 

εξοικείωση των μικρών 

μας μαθητών με τη μεθο-

δολογία STEM ώστε να 

αποκομίσουν όλα τα δυ-

νατά οφέλη που προσφέ-

ρει. Προκειμένου να δέ-

σουμε τις δράσεις και 

να προσελκύσουμε το 

ενδιαφέρον των παι-

διών, επινοήσαμε μια 

ιστορία περιπέτειας και 

φαντασίας με πρωταγω-

νιστή έναν φανταστικό 

χαρακτήρα τον κύριο 

Στεμ. Στις διακοπές του 

σε κάποιο ελληνικό 

νησί ανακαλύπτει ένα 

ερειπωμένο κάστρο που 

του τραβά την προσοχή 

καθώς δεν υπάρχει καμία 

ιστορική πηγή για αυτό. 

Στην προσπάθεια του να 

ανακαλύψει την κρυμμέ-

νη ιστορία του κάστρου, 

βρίσκει μια αθέατη πύλη 

και καταφέρνει να μπει 

στο εσωτερικό του. Ένα 

μυστηριώδες βιβλίο με 

μυστικά, μία σειρά από 

γρίφους, κρυμμένα κλει-

διά και κλειδωμένες πόρ-

τες οδηγούν τους μικρούς  

μας μαθητές στη μάθηση 

με τον πιο διασκεδαστικό 

και ευφάνταστο τρόπο 
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(σωστή διατροφή και άσκηση) 

 Μαθαίνω να μένω ασφαλής στο διαδί-

κτυο 

 Τι γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέ-

ρα ατόμων με αναπηρίες 

Συνεργαστήκαμε με τα υπόλοιπα σχολεία 

του έργου και δημιουργήσαμε αφίσα για την 

υγιεινή των δοντιών, εγκυκλοπαίδεια για τις 

5 αισθήσεις και παίξαμε σε ζεύγη σχολείων 

online παιχνίδια για τη σωστή διατροφή και 

τις 5 αισθήσεις. Χρησιμοποιήσαμε το bee bot 

για να εμπεδώσουμε τη νέα γνώση. Γνωρί-

σαμε τα όργανα του σώματος  μας και φτιά-

ξαμε το δικό μας σώμα τοποθετώντας στη 

σωστή θέση κάθε όργανο. Φτιάξαμε χάρτι-

νες φιγούρες με ασκήσεις γιόγκα και χορέ-

ψαμε ζούμπα για να γυμναστούμε. Γνωρί-

σαμε τους κανόνες ασφαλείας στο διαδί-

κτυο τους οποίους πρέπει να τηρούμε για 

να μένουμε ασφαλής και τέλος μιλήσαμε 

για τα άτομα με αναπηρία, γνωρίσαμε την 

γραφή braille και τη νοηματική γλώσσα 

Οι πρώτες αποστολές που δόθηκαν 

στα παιδιά ήταν: 

 Μαθαίνω για τους αριθμούς 

στο σώμα μου (2 χέρια, πόδια, 

5 δάχτυλα, δακτυλικά αποτυ-

πώματα, 5 αισθήσεις,) 

 Γνωρίζω τα όργανα του σώμα-

τος (καρδιά, πνεύμονες, στο-

μάχι, νεφρά, παχύ και λεπτό 

έντερο) 

 Νους υγιής εν σώματι υγιεί 

Τα παιδιά κλήθηκαν να βρουν 4 κρυμμέ-

να κλειδιά για να ανοίξουν 4 πόρτες. 

Κάθε πόρτα οδηγούσε σε ένα δωμάτιο  

στο οποίο υπήρχε ένα σεντούκι. Ανοίγο-

ντας το σεντούκι που είχε το όνομα της 

εκάστοτε θεματικής των εργαστηρίων 

δεξιοτήτων πχ το πρώτο σεντούκι είχε 

την επιγραφή «ΕΥ ΖΗΝ», έπαιρναν τον 

πάπυρο με τις αποστολές που έπρεπε να 

φέρουν εις πέρας. Ολοκληρώνοντας τις 

αποστολές έπαιρναν ως ανταμοιβή το 

κομμάτι ενός χάρτη.  Ενώνοντας στο 

τέλος τα ΄4 κομμάτια του χάρτη βρήκαν 

το σημείο στο οποίο ήταν κρυμμένη η 

ιστορία του κάστρου. Η τελική τους απο-

στολή ήταν να συνεργαστούν με τα παι-

διά όλων των σχολείων και να συνθέσουν  

την ιστορία  

 

Η εμπλοκή των παιδιών 

1η θεματική «Ευ ζην» 
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Σύμφωνα με την πλοκή του έργου, 

ολοκληρώνοντας τις αποστολές που μας 

δόθηκαν επιστρέψαμε στο κάστρο και 

στον κύριο Στεμ ο οποίος μας πληροφό-

ρησε ότι η ανταμοιβή μας ήταν το πρώ-

το κομμάτι ενός χάρτη 

Ολοκλήρωση των αποστολών-Ανταμοιβή 

Σελίδα 3 



 

Οι αποστολές μας για αυτή την ενότητα ήταν¨ 

 Να μάθουμε για  τις φυσικές καταστροφές και 

πως μπορούμε να προστατευτούμε από αυτές 

 Να μάθουμε για τις αιτίες που προκαλούν 

μόλυνση του περιβάλλοντος και τι μπορούμε 

να κάνουμε εμείς για την προστασία του 

 Να κάνουμε ότι μπορούμε για το περιβάλλον 

ξεκινώντας από την αυλή του σχολείου μας 

 Να γνωρίσουμε το κάστρο της περιοχής μας. 

Μάθαμε λοιπόν για τον σεισμό, την πλημύρα, το τσουνάμι 

και πραγματοποιήσαμε άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση 

σεισμού, παίξαμε συνεργατικά παιχνίδια, «χτίσαμε» τις δικές 

μας φυσικές καταστροφές απεικονίζοντας τον πριν και το 

μετά σε κάθε περίπτωση, δημιουργήσαμε σχετικές δράσεις 

ρομποτικής,, μάθαμε τι είναι το οικολογικό αποτύπωμα, πως 

μπορούμε να κάνουμε οικονομία στην ενέργεια και δημιουρ-

γήσαμε συνεργατική αφίσα με το μήνυμα μας, φτιάξαμε κά-

δους ανακύκλωσης για την τάξη μας, πραγματοποιήσαμε 

δράσεις γνωριμίας με το κάστρο του νομού μας και το παρου-

2η θεματική «Φροντίζω το περιβάλλον» 
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2η θεματική “Φροντίζω το περιβάλλον” 

Ολοκλήρωση των αποστολών-Ανταμοιβή 

Σελίδα 5 

Η ανταμοιβή μας ήταν το 

δεύτερο κομμάτι του χάρτη 

 https://padlet.com/inaliou/wpyzpvj0u5itz9hb 



 

Οι αποστολές μας για αυτή την ενότητα ήταν: 

 Να μάθουμε τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός και 

πως μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε 

 Να μάθουμε τι είναι τα συναισθήματα, θετικά 

και αρνητικά και πως μπορούμε να τα διαχειρι-

στούμε(  πχ θυμός), να καταλαβαίνουμε και να 

σεβόμαστε τα συναισθήματα των άλλων 

 Να γνωρίσουμε τα δικαιώματα αλλά και τις υπο-

χρεώσεις των παιδιών 

 Να μάθουμε πως να αποδεχόμαστε τη διαφορετι-

κότητα (διαφορές στην εμφάνιση, στη γλώσσα, 

στις ικανότητες, αναπηρία) 

Είδαμε εποπτικό υλικό σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό 

και συζητήσαμε για τους τρόπους με τον οποίο μπορεί κά-

ποιος να τον βιώσει, πως νιώθει και τι πρέπει να κάνει για 

να τον σταματήσει.   

Φτιάξαμε αφίσα με το μήνυμα μας.  

Μιλήσαμε για τα συναισθήματα μας, αναγνωρίσαμε συναι-

σθήματα σε εικόνες, φτιάξαμε τις δικές μας εκφράσεις που 

φανερώνουν συναισθηματική κατάσταση. 

 Μιλήσαμε για τη διαχείριση του θυμού και άλλων αρνητι-

κών συναισθημάτων όπως ο φόβος και παίξαμε σχετικά συ-

νεργατικά παιχνίδια online αλλά και με τη χρήση του 

beebot. 

3η θεματική  “Ενδιαφέρομαι και ενεργώ” 
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3η θεματική “Ενδιαφέρομαι και ενεργώ” 

Ολοκλήρωση των αποστολών-Ανταμοιβή 

Σελίδα 7 

Η ανταμοιβή μας ήταν το 

τρίτο κομμάτι του χάρτη 



Οι αποστολές μας για αυτή την ενότητα 

ήταν: 

 

 Να γνωρίσουμε τα επαγγέλματα 

του κυρίου Στεμ 

 Να γνωρίσουμε επαγγέλματα που 

συναντήσαμε στο έργο μας 

(γιατρός, νοσοκόμος, πυροσβέστης 

κλπ) 

 Να μιλήσουμε για το επάγγελμα 

που μας αρέσει και θέλουμε να 

ακολουθήσουμε όταν μεγαλώσου-

με 

Είδαμε πλούσιο εποπτικό υλικό, παίξαμε συνεργατικά παιχνίδια αντιστοί-

χισης και ταξινόμησης, μιλήσαμε για τα επαγγέλματα των γονιών μας, και 

φυσικά για το τι θα γίνουμε όταν μεγαλώσουμε 

 

Δημιουργήσαμε ένα συνεργατικό χάρτη στο Thinglink με τις κατασκευές 

που δημιουργήσαμε σε σχέση με τα επαγγέλματα  όλα τα σχολεία  του 

έργου . 

4η θεματική «Δημιουργώ και καινοτομώ» 
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4η θεματική «Δημιουργώ και καινοτομώ» 

Ολοκλήρωση των αποστολών-Ανταμοιβή 

Σελίδα 9 

Και με την ολοκλήρωση των αποστολών 

της 4ης και τελευταίας ενότητας λάβα-

με το κομμάτι που ολοκλήρωνε τον  

χάρτη. Τι μας έδειχνε; Θα μαθαίναμε 

σύντομα... 
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Ολοκλήρωση των αποστολών-

Ανταμοιβή 

Και με την ολοκλήρωση των απο-

στολών της 4ης και τελευταίας ενό-

τητας λάβαμε το κομμάτι που ολο-

κλήρωνε τον  χάρτη. Τι μας 

έδειχνε; Θα μαθαίναμε σύντομα... 

4η θεματική «Δημιουργώ και καινοτομώ» 



Σελίδα 11 

Ολοκληρώνοντας τις αποστολές και 

παίρνοντας όλα τα κομμάτια του χάρτη 

βρεθήκαμε μπροστά σε ένα άλλο μυ-

στήριο. Τι ήταν αυτός ο χάρτης και τι 

ήθελε να μας «πει»; Ο κύριος Στεμ μας 

βοήθησε να καταλάβουμε ότι ο χάρτης 

οδηγούσε στο σημείο που ήταν κρυμμέ-

νη η άγνωστη ιστορία του κάστρου. 

Καταφέραμε να το εντοπίσουμε και 

ναι!!! Μια μυστική καταπακτή άνοιξε 

και  μας αποκάλυψε την τελευταία μας 

αποστολή. Έπρεπε να συνεργαστούμε, 

να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις που 

αποκτήσαμε από την γνωριμία με το 

δικό μας κάστρο και να συνθέσουμε 

την ιστορία του κάστρου που ανακάλυ-

ψε ο κύριος Στεμ. Και φυσικά τα κατα-

φέραμε!! Είμαστε πολύ περήφανοι!!! 

Σύνθεση της ιστορίας του κάστρου-Ολοκλήρωση 

προγράμματος 

Ο κύριος Στεμ βραβεύει τα παιδιά 
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Η αξιολόγηση του έργου πραγματοποι-

ήθηκε με τη δημιουργία ερωτηματολο-

γίων που απευθύνονται στους εμπλεκό-

μενους μαθητές αλλά και εκπαιδευτι-

κούς του έργου 

Αξιολόγηση 

Αποτελέσματα  αξιολόγησης μαθητών 

των Ευρωπαίων συνεργατών-47 απαντή-

σεις 

Αποτελέσματα αξιολόγησης μαθη-

τών των Ελληνικών σχολείων-90 

απαντήσεις 

Σου άρεσαν οι περιπέτειες του κυρίου 

Στεμ; 100% ΝΑΙ 

Θα ήθελες να βοηθήσεις ξανά τον κύ-

ριο Στεμ; 100% ΝΑΙ 

Ποιες αποστολές σου άρεσαν περισσότερο; ΕΥ ΖΗΝ 27.7%/Περιβάλλον 48.9%/ Ενδιαφέ-

ρομαι και Ενεργώ 36.2%/ Δημιουργώ και Καινοτομώ44.7% 

Σου άρεσαν οι περιπέτειες του κύριου 

Στεμ; 100% ΝΑΙ 

Θα ήθελες να βοηθήσεις ξανά τον κύ-

ριο Στεμ; 97.7% ΝΑΙ(88 ναι-2 όχι) 

Ποιες αποστολές σου άρεσαν περισσότερο; ΕΥ ΖΗΝ 21.3%/Περιβάλλον 36%/ Ενδιαφέρο-

μαι και Ενεργώ 42.7%/ Δημιουργώ και Καινοτομώ 32.6% 
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Διάχυση 

Η διάχυση του έργου πραγματοποιήθη-

κε με την παρουσίαση του στα  ιστολό-

για των σχολείων συνεργατών αλλά και 

με την παρούσα εφημερίδα η οποία 

δημιουργήθηκε με σκοπό την συνοπτι-

κή παρουσίαση του έργου και των απο-

τελεσμάτων του στους γονείς και κηδε-

μόνες των μαθητών μας 


