
Λίγα λόγια για το πρόγραμμα 

Το έργο “SteMythology-

Escape room” υλοποιήθη-

κε στη σχολική χρονιά 

2020-2021 με τη συμμετο-

χή 8 σχολείων και συγκε-

κριμένα του 7ου Νηπια-

γωγείου Κατερίνης, του 

Νηπιαγωγείου “ICS G. 

Solari di Loreto της Ιταλί-

ας, του 13ου Νηπιαγωγείο 

Κατερίνης, του 2ου Νη-

πιαγωγείου Αλιάρτου, του 

1ου Νηπιαγωγείου Λητής, 

του 1ο Νηπιαγωγείου 

Ρεθύμνου (2 τμήματα), 

του Νηπιαγωγείου Χρυ-

σαυγής (2 τμήματα), του 

Κέντρου Προσχολικής 

Αγωγής «Αθανασία Κυ-

ρεζή» Επιλέξαμε ως κύριο 

θέμα του γνωστούς μύ-

θους της Ελληνικής μυθο-

λογίας τους οποίους δου-

λεύουμε κάθε χρονιά. Ω-

στόσο τους «δέσαμε» σε μια 

ιστορία περιπέτειας και 

φαντασίας συνδυάζοντας 

τη με το παιχνίδι “Escape 

room” ή δωμάτιο διαφυ-

γής (στο οποίο μια ομάδα 

παικτών ανακαλύπτει 

συνεργατικά στοιχεία, 

λύνει γρίφους και ολοκλη-

ρώνει εργασίες σε ένα ή 

περισσότερα δωμάτια, 

προκειμένου να προχωρή-

σει και να επιτύχει έναν 

συγκεκριμένο στόχο σε 

περιορισμένο χρόνο)  και 

την εκπαίδευση “Stem” 

ακρωνύμιο των Science-

Technology-Engineering-

Math προκειμένου να 

κινητοποιήσουμε και να 

εμπλέξουμε ενεργά τους 

μικρούς μας μαθητές βοη-

θώντας τους να αποκομί-

σουν όλα τα δυνατά οφέ-

λη που προσφέρει το 

STEM, μα πάνω από όλα, 

να μάθουν μέσα από παι-

γνιώδεις δράσεις.  Η υπό-

θεση του έργου έχει ως 

εξής: Ο γνωστός αρχαιο-

λόγος κύριος Στεμ, κατά 

τη διάρκεια μιας ανασκα-

φής ανακάλυψε έναν υπό-

γειο θάλαμο με μία υπέρο-

χη τοιχογραφία η οποία 

απεικόνιζε τον μύθο του 

Εγκέλαδου. Καθώς παρα-

τηρούσε το πολύτιμο εύρημα 

του, ένας ξαφνικός σεισμός 

είχε ως αποτέλεσμα την πτώ-

ση βράχων που έφραξαν την 

έξοδο και τον εγκλώβισαν στο 

εσωτερικό του υπόγειου θα-

λάμου. Ευτυχώς για τον κύριο 

Στεμ, είχε μαζί του ένα walkie 

talkie και μ’ αυτό κατάφερε 

να επικοινωνήσει μαζί μας. 

Ψάχνοντας τρόπο διαφυγής 

παρατήρησε πως πίσω από 

την τοιχογραφία του Εγκέλα-

δου υπήρχε μία κρυφή πόρτα. 

Το πρόβλημα ήταν πως ήταν 

κλειδωμένη και χρειαζόταν έναν 

άγνωστο κωδικό για να ανοίξει. 

Ο κύριος Στεμ μας έστειλε μήνυ-

μα για να ζητήσει τη βοήθεια 

μας και η περιπέτεια ξεκίνησε!  

Οργάνωση του 
προγράμματος 
Η πρώτη επαφή με τα 

σχολεία συνεργάτες πραγ-

ματοποιήθηκε μέσα από 

τηλεδιάσκεψη που οργα-

νώθηκε στο live του twin-

space προκειμένου οι εκ-

παιδευτικοί να γνωρι-

στούν μεταξύ τους και να 

γίνει κατανομή των ρό-

λων ως προς τον σχεδια-

σμό των ενοτήτων του 

προγράμματος. Οι μύθοι 

που αποφασίστηκε να 

υλοποιηθούν ήταν δέκα. 

Δημιουργήθηκε πίνακας 

με τους μύθους και δίπλα 

σε κάθε μύθο δήλωναν 

ενδιαφέρον ζευγάρια εκ-

παιδευτικών που επιθυ-

μούσαν να αναλάβουν 

την οργάνωση των ενοτή-

των του (5 ενότητες 

μία για κάθε ζεύγος 

εκπαιδευτικών) ενώ 

τα υπόλοιπα μέλη του έργου 

σε τυχαία ζεύγη (επιλεγμένα 

με το random team genera-

tor) υλοποιούσαν συνεργα-

τικά μία από τις πέντε ενό-

τητες εργαζόμενοι από κοι-

νού για τη δημιουργία μιας 

συνεργατικής δραστηριότη-

τας σχετικής με την ενότητα 

που τους αναλογούσε  
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Είχαμε έτσι οριζόντια και κάθε-

τη συνεργασία με όλα τα μέλη 

του έργου τόσο ως προς την 

οργάνωση του όσο και για την 

υλοποίηση του. Υπήρχε εναλλα-

γή των ζευγαριών-

εκπαιδευτικών σε κάθε μύθο 

έτσι ώστε να υπάρχει συνεργα-

σία με όλους τους εκπαιδευτι-

κούς του έργου ενώ παράλληλα 
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Στο έργο μας συμμετείχαν νηπιαγω-

γεία και άλλων χωρών της Ευρώπης. 

Για να μάθουμε λίγα πράγματα για 

την ήπειρο μας αποφασίσαμε να δη-

μιουργήσουμε ένα ταξιδιωτικό γρα-

φείο στην τάξη και να ταξιδέψουμε 

στην Ευρώπη γιατί παίζοντας μαθαί-

νουμε καλύτερα! Στα πλαίσια των 

δράσεων μας για την Ευρώπη, ζητή-

σαμε και λάβαμε από την αντιπροσω-

πεία της Ευρωπαϊκής επιτροπής στην 

Ελλάδα δύο καταπληκτικά βιβλία: 

«Μια παρέα μια καρδιά» και «Τα 

αστέρια της Ευρώπης» δώρο για τους 

μαθητές μας. Οι συμμετέχουσες χώρες 

στο πρόγραμμα μας ήταν εκτός από 

την Ελλάδα, η Ιταλία και η Τουρκία. 

Οργανώσαμε μία ψηφοφορία σχετικά 

με το ποια χώρα θα θέλαμε να επισκε-

φτούμε. Οι μαθητές μας διάλεξαν την 

Ελλάδα και την Ιταλία, αναζητήσαμε 

στο διαδίκτυο πληροφορίες και φτιά-

ξαμε έναν ταξιδιωτικό οδηγό στο ge-

nial.ly. Τέλος, αφού πραγματοποιή-

σαμε δραστηριότητες κατανόησης της 

αλγοριθμικής σκέψης, τα πρώτα απλά 

βήματα στις δράσεις κώδικα, αυξάνο-

ντας σταδιακά το βαθμό δυσκολίας, 

πήραμε μέρος στην ευρωπαϊκή εβδο-

μάδα του κώδικα δημιουργώντας 

παιχνίδια κώδικα online τα οποία 

παίξαμε ανά ζεύγη σχολείων αλλά 

και offline ανά ζεύγη μαθητών στις 

τάξεις μας. 

Παρουσιάσαμε στους μικρούς μας 

μαθητές ένα συνοπτικό βίντεο με 

το πρόβλημα της ιστορίας, τον 

εγκλωβισμό του κυρίου Στεμ στον 

υπόγειο θάλαμο. Τα παιδιά 

έλαβαν και μήνυμα από τον ίδιο 

κύριο Στεμ μέσω του blabberize. 

Οι μικροί μας μαθητές δήλωσαν 

«εγγράφως» την πρόθεση τους να 

βοηθήσουν! 

Σελίδα 2 

Εισαγωγικά- Γνωρίζουμε την Ευρώπη 

Η περιπέτεια αρχίζει 

SteMythology-Escape room 

δημιουργήσαμε εικονικά το δικό μας 

αρχαιολογικό μουσείο στο emaze με 

συνδυασμό εκθεμάτων τα οποία ανα-

φέρονται στους 12 θεούς του Ολύ-

μπου και προέρχονται από τα μουσεί-

α των πόλεων μας 

Γνωριμία με τον κύριο Στεμ 

Ξεκινήσαμε γνωρίζοντας τον κύριο 

Στεμ, τον πρωταγωνιστή της ιστορίας 

μας. Ο κύριος Στεμ μας είπε ότι είναι  

αρχαιολόγος οπότε βρήκαμε την ευ-

καιρία να βρούμε λίγες πληροφορίες 

για το επάγγελμα του αρχαιολόγου 

και να φανταστούμε τον εαυτό μας ως 

αρχαιολόγο. Αφού λοιπόν γνωρίσαμε 

το επάγγελμα του αρχαιολόγου και τι 

είναι ένα αρχαιολογικό μουσείο, πή-

ραμε αφορμή να γνωρίσουμε τα αρ-

χαιολογικά μουσεία των πόλεων μας. 

Σε συνεργασία με τους εταίρους μας, 
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Ο κύριος Στεμ μας εξήγησε πως 

βρήκε πίσω από την τοιχογραφία 

του Εγκέλαδου μία κρυφή πόρτα 

η οποία όμως ήταν κλειδωμένη 

και χρειαζόταν έναν άγνωστο 

κωδικό για να ανοίξει. Μας 

έστειλε λοιπόν τις πρώτες μας 5 

αποστολές. Κάθε αποστολή μετά 

την ολοκλήρωση της οδηγούσε σε 

ένα στοιχείο. Εμείς έπρεπε να ολο-

κληρώσουμε όλες τις δράσεις, να 

συλλέξουμε όλα τα στοιχεία, να τα 

συνδυάσουμε και να βρούμε τον 

κωδικό που ανοίγει την πόρτα. Οι 

αποστολές μας ήταν: 

1. Να μάθουμε τον μύθο του 

Εγκέλαδου και να φτιάξου-

με ένα κουίζ με ερωτήσεις 

2. Να μάθουμε για το φαινό-

μενο του σεισμού, να κά-

νουμε μία αναπαράσταση 

του φαινομένου με υλικά 

της τάξης και να παίξουμε 

το online επιτραπέζιο του 

σεισμού 

3. Να μάθουμε τα βήματα της 

άσκησης σεισμού και να 

κάνουμε άσκηση ετοιμότητας. Στη 

συνέχεια να παίξουμε ένα παιχνίδι 

αντιστοίχισης εικόνας-βήματος της 

άσκησης 

4. Να μάθουμε τι είναι το σακίδιο 

έκτακτης ανάγκης και να φτιάξου-

με το δικό μας. Στη συνέχεια να 

παίξουμε ένα σχετικό παιχνίδι τα-

ξινόμησης στο learning apps 

5. Να μάθουμε για τον ευρωπαϊκό 

αριθμό έκτακτης ανάγκης και να 

παίξουμε ένα παιχνίδι κώδικα 

Escape room1-Ο μύθος του Εγκέλαδου 

Συνδυάζοντας τα στοιχεία και βρίσκοντας τον κωδικό που ανοίγει την πόρτα! 

Οι αποστολές στην πράξη 

Σελίδα 3 

Τα στοιχεία μας ήταν  οι εικόνες από δύο 

σφυρίχτρες, ένα κουτί πρώτων βοηθειών και 

ένας αποκωδικοποιητής. Τοποθετώντας τα 

στοιχεία με τη σειρά που τα βρήκαμε στον 

αποκωδικοποιητή καταφέραμε να βρούμε ότι 

ο  άγνωστος κωδικός ήταν το 112 



Μόλις ο κ. Στεμ άνοιξε την πόρτα του 

Εγκέλαδου , βρέθηκε σε ένα καινούρ-

γιο θάλαμο, σ’ αυτόν βρήκε μια τοι-

χογραφία στην οποία υπήρχαν οι 12 

θεοί του Ολύμπου. Έπρεπε λοιπόν να 

βρει τρόπο να ανοίξει και αυτή την 

πόρτα για να προχωρήσει στην ανα-

σκαφή. Ζήτησε και πάλι τη βοήθεια 

των μικρών μαθητών μας . Οι απο-

στολές μας αυτή τη φορά ήταν:  

1. Να γνωρίσουμε τους 12 θεούς 

και θεές και να παίξουμε ένα 

συνεργατικό παιχνίδι με αι-

νίγματα για τους θεούς 

2. Να μάθουμε τα σύμβολα των 

θεών και να παίξουμε ένα  

κουίζ με τους συνεργάτες μας . 

3. Ο Όλυμπος είναι το βουνό των 

θεών , εκεί ζούσαν και από εκεί 

έβλεπαν τα πάντα στη γη  . 

Εμείς πρέπει να μάθουμε πε-

ρισσότερες πληροφορίες για το 

βουνό του Ολύμπου και την 

ιστορία του και τέλος   να δη-

μιουργήσουμε ένα παιχνίδι 

κώδικα για να βοηθήσουμε 

τον Δία να ανέβει στην κορυ-

φή του Ολύμπου. 

4.  Να γνωρίσουμε  τους πλανή-

τες του ηλιακού μας συστήμα-

τος , που έχουν ονόματα από 

τους 12 θεούς και να παίξουμε 

ένα διασκεδαστικό κουίζ. 

5. Ο κ. Στέμ μας προτείνει να 

κάνουμε μια εικονική περιή-

γηση στην Ακρόπολη ., να 

κτίσουμε και εμείς έναν αρχαί-

ο ναό με υλικά που μπορούμε 

να βρούμε στο σχολείο μας και 

τέλος να διακρίνουμε αρχαί-

ους ελληνικούς  και ρωμαϊκούς 

ναούς.   

  

Τα στοιχεία μας είναι τα κομμάτια 

από ένα πάζλ που απεικονίζει 

έναν κεραυνό , το σύμβολο του 

Δία . Τα παιδιά συνθέτουν το 

πάζλ και  αποκαλύπτουν τον μυ-

στικό κωδικό που είναι:            

«ΚΕΡΑΥΝΟΣ» 

Σελίδα 4 

Escape room2-Οι 12 θεοί του Ολύμπου 

Συνδυάζοντας τα στοιχεία και βρίσκοντας τον κωδικό που ανοίγει την πόρτα 

SteMythology-Escape room 

Οι αποστολές στην πράξη 

,  
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Ο κύριος Στεμ μας ευχαρίστησε 

για την βοήθεια μας και μας ενη-

μέρωσε για το νέο θάλαμο στον 

οποίο βρέθηκε και στον οποίο 

ανακάλυψε μία τοιχογραφία η 

οποία απεικόνιζε τον μύθο του 

βασιλιά Μίδα με το χρυσό 

άγγιγμα. Για μία ακόμα φορά, 

βρήκε πίσω από την τοιχογραφία 

μία πόρτα με κωδικό. Οι νέες μας 

αποστολές ήταν: 

1. Να μάθουμε τον μύθο και 

να παίξουμε το παιχνίδι με 

τα χρυσά νομίσματα 

2. Να γνωρίσουμε τον θεό 

Διόνυσο, να διακοσμήσου-

με μία οινοχόη με τα σύμ-

βολα του Διόνυσου και να 

δημιουργήσουμε ένα παι-

χνίδι κώδικα με θέμα του 

τον Διόνυσο 

3. Ο βασιλιάς Μίδας ζούσε σε 

κάστρο. Γνωρίζουμε πως 

είναι ένα κάστρο; Έχουμε 

κάστρο στην πόλη μας; Αν 

ναι, τότε να φτιάξουμε μία 

κάρτα με μια μικρή περι-

γραφή του και να στείλουμε 

χαιρετίσματα στου συνερ-

γάτες μας. Τέλος να προ-

σπαθήσουμε να «χτίσουμε» 
ένα κάστρο με υλικά της 

τάξης μας και αν είμαστε σε 

τηλεκπαίδευση να προσπα-

θήσουμε να το φτιάξουμε 

συνεργατικά με τους εταί-

ρους μας στο google draw-

ings  χρησιμοποιώντας σχή-

ματα 

4. Να γνωρίσουμε τα ορυχεία 

χρυσού, να αναζητήσουμε 

εικόνες στο διαδίκτυο και να 

δημιουργήσουμε ένα παζλ 

στο jigsaw planet.  Τέλος να 

δημιουργήσουμε ένα συνερ-

γατικό παιχνίδι μαθηματι-

κών με κέρματα των 10,20 

και 20 λεπτών (των νομισμά-

των που έχουν χρυσαφί χρώ-

μα) 

5. Να μάθουμε ευχές για τα 

Χριστούγεννα, την αρρώ-

στια, τα γενέθλια στη γλώσσα 

των εταίρων μας και να τις 

ηχογραφήσουμε. Τέλος να 

δημιουργήσουμε ένα εννοιο-

λογικό χάρτη με βασικό ερώ-

τημα: Αν ήσουν ο Μίδας τι 

ευχή θα έκανες; 

Escape room3-Το χρυσό άγγιγμα του Μίδα 

Συνδυάζοντας τα στοιχεία και βρίσκοντας τον κωδικό που ανοίγει την πόρτα! 

Οι αποστολές στην πράξη 

Σελίδα 5 

Τα στοιχεία μας ήταν οι εικόνες 

μιας μέδουσας, ενός ιπποπόταμου, 

ενός δώρου, ενός αεροπλάνου και 

ενός σταφυλιού. Τα παιδιά έπρεπε 

να βρουν το πρώτο γράμμα κάθε 

λέξης και να τα ενώσουν αποκαλύ-

πτοντας τον μυστικό κωδικό που 

ήταν η λέξη «ΜΙΔΑΣ» 



Η πόρτα άνοιξε και ο κύριος ΣΤΕΜ 

βρέθηκε σε έναν καινούργιο θάλαμο. 

Αυτή τη φορά η τοιχογραφία απεικόνι-

ζε την Πανδώρα και ένα κουτί. Ο κύ-

ριος ΣΤΕΜ  ζήτησε  τη βοήθεια μας. Τα 

παιδιά κλήθηκαν να ολοκληρώσουν τις 

εξής αποστολές: 

1. Να μάθουμε το μύθο και να λύ-

σουμε το κρυπτόλεξο. 

2. Η περιέργεια οδήγησε την Παν-

δώρα να ανοίξει το κουτί. Όλα 

τα κακά ελευθερώθηκαν. Μαζί 

μ’ αυτά ο φόβος, η ζήλια κτλ. 

Εμείς πρέπει να δημιουργήσου-

με συνεργατικά ένα συννεφόλε-

ξο συναισθημάτων, όπως επίσης 

και ένα παιχνίδι βασισμένο σε 

αυτά  και να παίξουμε με τους 

εταίρους. 

3. Η Ελπίδα είναι κλεισμένη μέσα 

στο κουτί (ή πίθος). Πρέπει να 

βοηθάμε τον κύριο ΣΤΕΜ να την 

ελευθερώσει. Δημιουργούμε ένα 

παιχνίδι κώδικα και παίζουμε 

συνεργατικά. 

Στις μέρες μας λέμε “Άνοιξε        

το κουτί της Πανδώρας“. Τι νομί-

ζετε ότι σημαίνει; Δημιουργούμε 

έναν εννοιολογικό χάρτη με τις 

απόψεις τον μαθητών μας. 

4. Ένα από τα κακά που ελευθέρωσε 

η Πανδώρα ήταν οι αρρώστιες. 

Αυτή τη  στιγμή ο πλανήτης πλήτ-

τεται από τον COVID-19. Ποιες 

αξίες χρειάζονται οι άνθρωποι για 

να ξεπεράσουν αυτή την κατάστα-

ση; 

        Συνεργαζόμαστε για να δημιουρ-

γήσουμε μια αφίσα με ένα μήνυ-

μα για να εμψυχώσουμε τους 

συνανθρώπους μας ότι θα τα κα-

ταφέρουμε. 

«Χτίζουμε» το δικό μας κουτί . Τι    

θα βάζαμε μέσα και γιατί; 

5. Η φωτιά ήταν το σημαντικότερο 

δώρο που δόθηκε στους ανθρώ-

πους. Αλλά τι θα γινόταν αν 

έπαιρναν τη φωτιά από τον 

άνθρωπό; 

 Δημιουργούμε μια ιστορία συνερ-

γατικά. 

 Τι γνωρίζετε για την ασφάλεια σε 

περίπτωση πυρκαγιάς; Δημιουρ-

γούμε ένα παιχνίδι και το παίζου-

με συνεργατικά. 

Τα στοιχεία είναι φατσούλες συναι-

σθημάτων. Τα παιδιά πρέπει, αφού 

συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία, να 

συμβουλευτούν ένα πίνακα που 

περιέχει και άλλες φατσούλες και 

να επιλέξουν τα σωστά γράμματα 

που θα συνθέσει τον κώδικα. Η λύ-

ση είναι: ΠΙΘΟΣ (η ονομασία του 

κουτιού της Πανδώρας). 

Σελίδα 6 

Escape room4-Το κουτί της Πανδώρας 

Συνδυάζοντας τα στοιχεία και βρίσκοντας τον κωδικό που ανοίγει την πόρτα 

SteMythology-Escape room 

Οι αποστολές στην πράξη 
,  



Τόμος 1, τεύχος 1 

Ο κ. ΣΤΕΜ για άλλη μια φορά βρέθη-

κε σε έναν θάλαμο με τοιχογραφία 

και μας όρισε αποστολές ώστε να βοη-

θήσουμε στην αποκρυπτογράφηση 

του μυστικού κώδικα.  

1. Η απεικόνιση του μύθου της Αλ-

κυόνης μας έδωσε την ευκαιρία  

να γνωρίσουμε την ιστορία αγά-

πης του Κύηκα και της Αλκυόνης 

και έπειτα να εξετάσουμε τις γνώ-

σεις μας με ένα διαδραστικό βίντε-

ο.  

2. Μάθαμε για τα πουλιά που ζουν 

κοντά σε νερό όπως θάλασσες, 

ποτάμια και λίμνες. Ταιριάξαμε 

τους ήχους των πτηνών με την 

μορφή τους παίζοντας ένα παιχνί-

δι αντιστοίχισης.  

3. Μελετήσαμε διάφορα έργα τέχνης 

(γλυπτά, πίνακες και ανάγλυφα) 

με θεματολογία την αγάπη του 

ζευγαριού Κύηκας-Αλκυόνη. Και 

μαντέψαμε τα έργα σε ένα παιχνί-

δι σταδιακής αποκάλυψης.  

4. Η 4η αποστολή ήταν να μάθουμε 

σχετικά για τα όνειρα και τον 

Μορφέα καθώς και να δημιουργή-

σουμε ένα παιχνίδι κωδικοποίη-

σης με τίτλο «Βοήθησε τον Μορφέ-

α να βρει το όνειρό του». 

5. Τελευταία αποστολή ήταν να γνωρί-

σουμε διάσημα ναυάγια της υφηλί-

ου και έπειτα να πειραματιστούμε 

σχετικά με το φαινόμενο της βύθι-

σης και της πλεύσης.  

Escape room5-Ο μύθος της Αλκυόνης  

Συνδυάζοντας τα στοιχεία και βρίσκοντας τον κωδικό που ανοίγει την πόρτα! 

Οι αποστολές στην πράξη 

Σελίδα 7 

Τα στοιχεία που μας 

οδήγησαν  στον μυστι-

κό κωδικό ήταν τα 

γράμματα που σχημά-

τιζαν την σημαντική 

λέξη του μύθου στις 

δύο γλώσσες του έργου. 

«ΑΓΑΠΗ» στα ελληνι-

κά και «AMORE» στα 

ιταλικά.  

 



Σε ένα νέο δωμάτιο με την τοιχο-

γραφία του Δαίδαλου και του 

Ίκαρου βρέθηκε στη συνέχεια ο κ. 

ΣΤΕΜ και για μια ακόμη φορά 

ζήτησε τη βοήθειά μας προκειμέ-

νου να ανακαλύψει το μυστικό 

κωδικό και να ανοίξει την πόρτα. 

Οι αποστολές  που μας ανέθεσε  

αφορούσαν: 

1. Γνωριμία με το μύθο του 

Δαίδαλου και του Ίκαρου 

και online  κουίζ με ερωτή-

σεις κατανόησης και εμπέ-

δωσης. 

2. Γνωριμία με διάσημους 

λαβύρινθους και κατασκευ-

ή λαβυρίνθων με υλικά της 

τάξης , αλλά και online παι-

χνιδιών με λαβύρινθους. 

3. Γνωριμία με τον Μινώταυ-

ρο και άλλα μυθικά τέρατα, 

και δημιουργία πρωτότυ-

πων «τεράτων» στο google 

slides. 

4. Εξοικείωση με το φαινόμε-

νο της τήξης και της πήξης, 

πειράματα με διάφορα υλι-

κά και δραστηριότητα ανα-

κύκλωσης κεριών. 

5. Γνωριμία με την ιστορία 

των πτήσεων και των δια-

φόρων εναέριων μέσων 

μεταφοράς, συνεργατική 

σύνθεση αεροπλάνου. 

Τα στοιχεία που ανακα-

λύψαμε  ολοκληρώνο-

ντας τις 5 αποστολές 

ήταν 5 εικόνες  - κομμά-

τια ενός puzzle, τα ο-

ποία μόλις ενώθηκαν 

σωστά μας αποκάλυ-

ψαν τη λέξη ΙΚΑΡΙΑ, η 

οποία και ξεκλείδωσε 

την πόρτα του θαλάμου! 

Σελίδα 8 

Escape room6-Ο μύθος του Δαίδαλου και του Ίκαρου 

Συνδυάζοντας τα στοιχεία και βρίσκοντας τον κωδικό που ανοίγει την πόρτα 

SteMythology-Escape room 

Οι αποστολές στην πράξη 

,  



Τόμος 1, τεύχος 1 

Ο κ.ΣΤΕΜ  αφού κατάφερε να 

ανοίξειτ ην πόρτα του Δαίδαλου 

και του Ίκαρου βρέθηκε για ακό-

μη μια φορά σε ένα καινούριο 

δωμάτιο ,αυτή τη φορά με τον 

μύθο της αρπαγής της Ευρώπης. 

Για να ανοίξει λοιπόν και αυτή 

την πόρτα ,ζήτησε να τον βοηθή-

σουμε και μας έστειλε τις εξής α-

ποστολές: 

1. Να αναπαραστήσουμε τον 

μύθο και να παίξουμε ένα 

κουιζ με ερωτήσεις εμπέδω-

σης. 

2. Να τοποθετήσουμε στο 

χάρτη της Ευρώπης μνημεί-

α που είναι αφιερωμένα 

στην αρπαγή της Ευρώπης 

και να ψηφίσουμε το αγα-

πημένο μας. 

     Να κατασκευάσουμε το δικό   

μας  γλυπτό χρησιμοποιώντας 

υλικά μέσα από την τάξη ( πλα-

στελίνη .πηλός κ.α) 

3.Να ανακαλύψουμε τους αστερι-

σμούς  του Λέοντα, του Ταύρου 

και της Μικρής και Μεγάλης 

Άρκτου στον αστρικό χάρτη και 

να δημιουργήσουμε τους δικούς 

μας αστερισμούς. 

Να γίνουμε μικροί αστρολόγοι και να 

δημιουργήσουμε ένα συνεργατικό 

online παιχνίδι. 

4.Να επιλέξουμε συνεργατικά δυο ση-

μαίες από την ήπειρο της Ευρώπης και 

να την κατασκευάσουμε Online. 

Να πούμε συνεργατικά την λέξη 

«Καλημέρα» σε 4 ευρωπαϊκές γλώσσες. 

5.Ο Τάλος ήταν το ρομποτ που  προ-

στάτευε την Ευρώπη στην Κρήτη. Αν 

είχαμε τον Τάλο σήμερα στην χώρα μας 

τί σημαντικό θα προστάτευε; 

Να κατασκευάσουμε  συνεργατικά ένα 

παιχνίδι κώδικα και να βοηθήσουμε 

τον Τάλο να φτάσει την Ευρώπη. 

Escape room7-Ο μύθος της Ευρώπης 

Συνδυάζοντας τα στοιχεία και βρίσκοντας τον κωδικό που ανοίγει την πόρτα! 

Οι αποστολές στην πράξη 

Σελίδα 9 

Τα στοιχεία  που ανακαλύ-

ψαμε ήταν νομίσματα που 

αναπαριστούσαν την αρ-

παγή της Ευρώπης και το 

καθένα αντιστοιχούσε σε 

ένα γράμμα. Όταν τα βά-

λαμε στη σωστή σειρά απο-

καλύφθηκε το όνομα 

«Τάλος» το οποίο ξεκλεί-

δωσε την κλειδαριά. 



Ο κύριος ΣΤΕΜ μας ευχαρίστησε και 

μας ενημέρωσε ότι βρέθηκε σε ένα 

καινούργιο θάλαμο. Αυτή τη φορά η 

τοιχογραφία απεικονίζε τον θεό Πο-

σειδώνα και την θεά Αθηνά  και ζήτη-

σε τη βοήθειά μας. Τα παιδιά κλήθη-

καν να ολοκληρώσουν τις εξής απο-

στολές: 

1. Να μάθουμε το μύθο και να 

δημίουργήσουμε ένα βίντεο  

αναπαράστασης. 

2. Να συνεργαστούμε και να 

πειραματιστούμε με  διάφορα 

υγρά σε συνδυασμό με το νε-

ρό. 

3. Να μάθουμε για τους Ολυ-

μπιακούς αγώνες στην Αρχαία 

Ελλάδα. Να δημιουργήσουμε 

και να παίξουμε συνεργατικά 

ένα παιχνίδι κώδικα. 

Να φτιάξουμε τη σημαία των 

ολυμπιακών αγώνων με όποιον 

τρόπο θέλουμε. 

4. Η Αθήνα πήρε το όνομά της 

από την θεά Αθηνά. Αν ζούσες 

στην αρχαία Ελλάδα πως θα 

επέλεγες να ονομάσεις την 

πόλη σου; Προτείνουμε, κατα-

γράφουμε και ψηφίζουμε συ-

νεργατικά τις ιδέες μας.  

Να χτίσουμε την πόλη μας με 

υλικά της τάξης (ή του σπιτιού 

5.       Να μάθουμε για τα αρχαία 

θέατρα. Να συνεργαστούμε και 

να τα βάλουμε στο χάρτη. 

Να φτιάξουμε τις δικές μας 

μάσκες. Μπορούμε να εμπνευ-

στούμε από το αρχαίο θέατρο, 

τις απόκριες κτλ. 

 

Τα στοιχεία μας είναι φράσεις, 

κομμάτια ενός αινίγματος.  

Το αίνιγμα ολοκληρωμένο: 

1. Μάνα και θυγατέρα  
έχουν το ίδιο όνομα. 

2. Από κλαδάκι κρέμεται 
3. Στην αγορά πουλιέται 

4. Το εξωτερικό της τρώγεται 
5. Το μέσα της πετιέται 

Τι είναι; 
ΛΥΣΗ: ΕΛΙΑ 

Σελίδα 10 

Escape room8-Ο μύθος της Αθηνάς και του Ποσειδώνα 

Συνδυάζοντας τα στοιχεία και βρίσκοντας τον κωδικό που ανοίγει την πόρτα 

SteMythology-Escape room 

Οι αποστολές στην πράξη 

,  



Τόμος 1, τεύχος 1 

Ένα νέο μήνυμα κατέφτασε λίγο 

αργότερα από τον κ. ΣΤΕΜ…  

αφού  κατάφερε να ανοίξει την 

πόρτα του θαλάμου της Αθηνάς 

και του Ποσειδώνα, βρέθηκε σε 

ένα νέο θάλαμο, που απεικόνιζε 

μια τοιχογραφία  της θεάς Δήμη-

τρας με την κόρη της την Περσε-

φόνη. Ζητώντας και πάλι τη βοή-

θειά μας προκειμένου να καταφέ-

ρει να ανοίξει και αυτή την πόρ-

τα, αναλάβαμε τις εξής αποστο-

λές:  

1. Να γνωρίσουμε το μύθο  

της Δήμητρας και της Περ-

σεφόνης και τη συμβολή 

του στην ερμηνεία της ε-

ναλλαγής των εποχών από 

τους αρχαίους Έλληνες. 

2. Να γνωρίσουμε τα χαρα-

κτηριστικά των 4 εποχών, 

αλλά και την επιστημονική 

εξήγηση της εναλλαγής 

τους μέσα από online παι-

χνίδια. 

3. Να  γνωρίσουμε τη βλάστη-

ση στις διάφορες περιοχές 

της Ευρώπης και να δη-

μιουργήσουμε  μία διαδρα-

στική εικόνα  με τοπικά προϊ-

όντα της Ελλάδας και της 

Ιταλίας. 

4. Να γνωρίσουμε την απεικό-

νιση της μητρικής αγάπης 

μέσα από την τέχνη  και να 

δημιουργήσουμε μια ιστορία 

με αφορμή τον αγαπημένο 

μας πίνακα. 

5. Να γνωρίσουμε τους κινδύ-

νους που απειλούν το περι-

βάλλον και να δημιουργή-

σουμε e-book με συνθήματα. 

Escape room9-Ο μύθος της Δήμητρας και της Περσεφόνης 

Συνδυάζοντας τα στοιχεία και βρίσκοντας τον κωδικό που ανοίγει την πόρτα! 

Οι αποστολές στην πράξη 

Σελίδα 11 

Τα στοιχεία που συλλέξα-

με από τις αποστολές μας 

συνέθεσαν μια εικόνα που 

απεικόνιζε ένα ανοιξιάτι-

κο τοπίο, οπότε καταλή-

ξαμε στη λέξη ΑΝΟΙΞΗ 

ως κωδικό, τον δοκιμάσα-

με και πραγματικά κατα-

φέραμε να ξεκλειδώσουμε 

την πόρτα του θαλάμου! 



 Σ ένα νέο δωμάτιο με την τοιχο-

γραφία της Αριάδνης βρέθηκε στη 

συνέχεια ο κ. ΣΤΕΜ και για μια 

ακόμη φορά ζήτησε  τη βοήθειά 

μας προκειμένου να ανακαλύψει 

το μυστικό κωδικό για να ανοίξει 

την πόρτα. Οι αποστολές  που μας 

ανατέθηκαν ήταν οι έξης: 

1.Γνωριμία με το μύθο της Αριάδ-

νης και online  κουίζ με ερωτήσεις 

κατανόησης και εμπέδωσης . 

2 Γνωριμία με  το Λαβύρινθο της 

Κνωσού και το Λαβύρινθο της 

Νάπολης. Κατασκευή Λαβύριν-

θου και παιχνίδι κώδικα. 

3. Γνωριμία με το πλοίο του Θησέ-

α και την εξέλιξη των πλοίων στην 

Ελλάδα. Online παιχνίδι. 

4. Από το αρνί στο μαλλί. Πειρά-

ματα και  Τρίλιζα με χρωματιστά  

κουβάρια . 

5.e Book  με  όλους τους μύθους 

που γνωρίσαμε  me τον κο Stem. 

 

 

Τα στοιχεία μας είναι  πέντε 

κομμάτια από ένα πάζλ που 

απεικονίζει την έξοδο του κ. 

Στεμ. Τα παιδιά των συνερ-

γαζόμενών σχολείων  συνθέ-

τουν το πάζλ και  αποκαλύ-

πτουν τον μυστικό κωδικό 

που είναι η λέξη ΕΞΟΔΟΣ. 

Σελίδα 12 

Escape room10 - Ο μίτος της Αριάδνης 

Συνδυάζοντας τα στοιχεία και βρίσκοντας τον κωδικό που ανοίγει την πόρτα 

SteMythology-Escape room 

Οι αποστολές στην πράξη 

,  



Τόμος 1, τεύχος 1 

Ανοίγοντας την πόρτα της Αριάδ-

νης ο κύριος Στεμ βρέθηκε μπρο-

στά σε μία έκπληξη. Στον τοίχο 

του νέου θαλάμου υπήρχε ένας 

αρχαίος πάπυρος που απαντούσε 

σε όλα τα ερωτήματα του και το 

πιο σημαντικό, του έδειχνε τον 

δρόμο για την έξοδο. Για τελευ-

ταία φορά, ο κύριος Στεμ ζήτησε 

τη βοήθεια μας. Όλα τα σχολεία 

μαζί συνδεθήκαμε στο συνεργατι-

κό google slides για να τοποθετή-

σουμε τις εικόνες στα δωμάτια του 

θαλάμου και να ζωγραφίσουμε, 

κομματάκι, κομματάκι, τον μίτο 

που θα οδηγούσε τον φίλο μας 

στην έξοδο. Και ναι, μετά από 

τόσους μήνες, τόσες περιπέτειες 

καταφέραμε να ελευθερώσουμε 

τον κύριο Στεμ! Πλήθος κόσμου, 

σωστικά συνεργεία και δημοσιο-

γράφοι έγιναν μάρτυρες του γε-

γονότος! Ή περιπέτεια του κυρίου 

Στεμ έγινε πρωτοσέλιδο και μαζί 

του κι εμείς! Είμαστε  πραγμα-

τικά πολύ χαρούμενοι και πολύ 

περήφανοι που τα καταφέραμε 

Η περιπέτεια φτάνει στο τέλος της! 

Σελίδα 13 

Τέλος, ο κύριος Στεμ, τίμησε τους 

μικρούς μας μαθητές με το βρα-

βείο βοηθού Αρχαιολόγου για την 

πολύτιμη βοήθεια που τόσο απλό-

χερα πρόσφεραν όχι μόνο για τη 

διάσωση του αλλά και για την 

μελέτη της Ελληνικής Μυθολογί-

ας και το δύσκολο έργο τους στην 

προσπάθεια τους να τον ελευθε-

ρώσουν. Τους αξίζει , δεν νομίζε-

τε; 



Για την τελική αξιολόγηση του 

έργου δημιουργήσαμε ερωτημα-

τολόγια για γονείς 

(παρακολούθησαν μεγάλο μέρος 

του έργου μέσα από την τηλεκπαί-

δευση) και μαθητές στο google 

forms (στα Ελληνικά και στα Αγ-

γλικά για τους εταίρους μας) και 

για τους εκπαιδευτικούς μας στο 

padlet 

Με την ολοκλήρωση του έργου 

διαπιστώθηκε πως υπήρξε μεγάλη 

ποικιλία παραγόμενων αποτελε-

σμάτων (συνεργατικό μουσείο στο 

emaze, ιστορίες, mind maps, παι-

χνίδια κώδικα, εφημερίδα, συνερ-

γατική οργάνωση του twinspace, 

κοινοί στόχοι και πορεία, από 

κοινού οργάνωση), τα οποία κρί-

νεται ότι επαλήθευσαν τους αρχι-

κούς στόχους που είχαν τεθεί. Το 

έργο μας πλαισιώθηκε από μία 

συναρπαστική ιστορία που προ-

σέλκυσε το ενδιαφέρον των μι-

κρών μας μαθητών, είχε μεγάλη 

ποικιλία δράσεων, ρυθμό, φαντα-

σία και μια υπέροχη συνεργασία 

σε όλα τα επίπεδα. Οι αντιδράσεις 

των μικρών μας μαθητών ήταν 

ενθουσιώδεις σε κάθε στάδιο του 

έργου έτσι θεωρούμε πως το έργο 

μας ήταν πετυχημένο από κάθε 

άποψη.  

 

Σελίδα 14 

Αξιολόγηση του έργου από μαθητές, γονείς κι εκπαιδευτικούς 

SteMythology-Escape room 

,  

έργου έτσι θεωρούμε πως το έργο 

μας ήταν πετυχημένο από κάθε 

άποψη.  



Τόμος 1, τεύχος 1 

1.  

Αξιολόγηση του έργου από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς 

Σελίδα 15 


