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ENGINEER PROJECT
Η Δλλημική Ποόκληρη:
Κοαςήρςε ςα ποάγμαςά ραπ ένω από ςξ μεοό!
Συεδιάρςε ςη δική ραπ πλωςή πλαςτόομα
Νασςική Μηυαμική
Πλεύρη και Βύθιρη
Για μαθηςέπ από 9-12 υοξμώμ
Σσμμεςέυξμςεπ
ςξ Ποόγοαμμα ρσμμεςείυαμ ςα δύξ ςμήμαςα ςηπ πέμπςηπ και ςηπ έκςηπ
δημξςικξύ (Δ1, Δ2, Σ1 & Σ2).
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σμμεςείυαμ ξι εκπαιδεσςικξί ςχμ αμςίρςξιυχμ ςμημάςχμ και ξ Διεσθσμςήπ
ςξσ υξλείξσ.
Ποξβλήμαςα καςά ςημ Ποαγμαςξπξίηρη ςξσ Ποξγοάμμαςξπ
Σξ μόμξ ποόβλημα πξσ υοειάρςηκε μα αμςιμεςχπίρξσμε ήςαμ η επάοκεια ςχμ
σλικώμ πξσ μαπ υξοηγήθηκαμ από ςξ Ίδοσμα Δσγεμίδξσ ρε ρυέρη με ςξμ
αοιθμό ςχμ παιδιώμ πξσ ρσμμεςείυαμ ρςξ Ποόγοαμμα, διόςι απξταρίρςηκε
όλα ςα ςμήμαςα μα εογαρςξύμ ςασςόυοξμα.
Φοξμςίραμε μα ποξμηθεσςξύμε ςα απαοαίςηςα σλικά και ξι ξμάδεπ
εογάρςηκαμ αποόρκξπςα.
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Δμςσπώρειπ ςωμ Παιδιώμ
Οι μαθηςέπ, ειδικά ςηπ Δ΄ςάνηπ, αουικά ήςαμ ποξβλημαςιρμέμξι για ςημ
επιςσυία ςξσ εγυειοήμαςξπ.
ςη ρσμέυεια όμχπ, καςά ςη διάοκεια ςηπ εμαρυόληρηπ με ςα τύλλα
εογαρίαπ, όλα άουιραμ μα γίμξμςαι πιξ «νεκάθαοα» και ρςαδιακά
ξδηγήθηκαμ ρςημ εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ πξσ ςα βξήθηρε μα καςαλάβξσμ
με πξιξ ςοόπξ θα ποέπει μα υοηριμξπξιήρξσμ ςα σλικά πξσ θα είυαμ ρςη
διάθερή ςξσπ, ρε δεδξμέμξ υοόμξ για μα καςαρκεσάρξσμ ςημ πλχςή
πλαςτόομα.
Παοαθέρειπ από ςα ρυόλια ςωμ μαθηςώμ
Τάνη/Τμήμα: ΣΤ2
Αοιάδμη: Μξσ άοερε, γιαςί ήςαμ επιρςημξμικό! Πξλύ πεςσυημέμα πειοάμαςα!
Αλενάμδοα: Δμθξσριάρςηκα, ειδικά όςαμ έποεπε μα καςαρκεσάρξσμε ςημ
πλαςτόομα!
Μαοία Σρ.: Μξσ άοερε γιαςί εταομόραμε ρςημ ποάνη όρα μάθαμε!
Άμμα Π.: Δίμαι ςέλεια όςαμ δξσλεύξσμε ρε ξμάδεπ!
Ξέμια: Πέοαρα διαρκεδαρςικά, αλλά και έμαθα και ρσμεογάρςηκα!
ςέλλα: Δίυαμε υοόμξ μα γμχοιρςξύμε και με άλλα παιδιά, όςαμ δξσλεύαμε
ρε ξμάδεπ!
Μαοία-Δλέμη: Μξσ άοερε, γιαςί ρσμεογαρςήκαμε με ςα ςμήμαςα ςηπ Δ' ςάνηπ!
Δήμηςοα: Ήςαμ ςέλεια! Μάθαμε διαρκεδαρςικά! Καςαλάβαμε έμμξιεπ (όγκξπ)
και ποξβλημαςιρςήκαμε όπχπ ξι μηυαμικξί!
Μιυαήλ Μα.: Καςατέοαμε μα λύρξσμε έμα ποόβλημα ... ζχήπ!
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Νίκξπ Χ.: Αμακαλύφαμε ικαμόςηςεπ ςξσ εασςξύ μαπ πξσ δεμ νέοαμε όςι
είυαμε! Ξετύγαμε από ςα ρσμηθιρμέμα! Αμακαλύφαμε τσρικέπ έμμξιεπ,
ανιξπξιήραμε σλικά και κάμαμε ξικξμξμία πόοχμ!
Σάρξπ: Δεμ ταμςαζόμξσμ όςι με ασςά ςα σλικά θα μπξοξύραμε μα τςιάνξσμε
πλαςτόομα και μα επιβιώρξσμε ρςα ... δύρκξλα!
Γιώογξπ Μ.: Ήςαμ ςέλεια! Μάθαμε πώπ εογάζξμςαι ξι μηυαμικξί και πώπ
τςιάυμειπ μια πλχςή πλαςτόομα!
Άλεμ: Σώοα νέοχ πχπ θα γίμχ μηυαμικόπ! Έμαθα ποάγμαςα πξσ ήνεοα!
Γιώογξπ Ρ.: Μξσ άοερε ξ ςοόπξπ πξσ κάμαμε ςα πειοάμαςα και πξσ
δξκιμάραμε ςιπ πλαςτόομεπ ρςη θάλαρρα!
Νίκξπ Νς.: Ήςαμ διαρκεδαρςικό! Έμαθα ποάγμαςα πξσ θα μξσ υοειαρςξύμ
ρςξ μέλλξμ!
Νίκξπ Μπ.: Σξ κλειδί για επιςσυία είμαι ρσμεογαρία-ρυεδιαρμόπ-γμώρη!
Ρήγαπ: Φαμςαρςική εμπειοία!
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Τάνη/Τμήμα: Δ2
Βλ. ςξ ρσμημμέμξ αουείξ “E2 Impressions” & ρε μξοτή Flipping book ρςξ
ρύμδερμξ: http://online.fliphtml5.com/jktm/uany/
Τάνη/Τμήμα: ΣΤ1
Μξσ άοερε ςξ Ποόγοαμμα Engineer, γιαςί μξσ έδχρε ςημ εσκαιοία μα
ρσμμεςέυχ ρε μία ξμαδική εογαρία και μξσ έδχρε μα καςαλάβχ ςι ρημαίμει
μηυαμικόπ.
κέμςα Μάοιξπ
Μξσ άοερε και θα ςξ ναμάκαμα εσυαοίρςχπ.
Μάοιξπ Γιαμμόπξσλξπ
Δίμαι χοαία, γιαςί ρσζηςάμε και γοάτξσμε ςιπ απόφειπ μαπ όλξι μαζί για ςα
θέμαςα πξσ μαπ απαρυξλξύμ.
Δύα
Ήςαμ χοαίξ, γιαςί ρσζηςάγαμε όλξι μαζί για ςξ θέμα ασςό.
Ρόκκξπ
Σξ ποόγοαμμα ασςό μξσ άοερε πξλύ. Μάθαμε για ςημ άμχρη, μάθαμε πώπ
μα τςιάυμξσμε ρυεδίεπ με απλά σλικά. Ήςαμ μια χοαία και διαρκεδαρςική
εμπειοία.
Παξσλίμα Μπαοδξςράι
Μ’ αοέρει, γιαςί γίμεραι διάρημξπ ρε άλλα ρυξλεία!!!
ςαύοξπ
Σξ ποόγοαμμα μξσ άοερε, γιαςί για μια τξοά έμιχρα ραμ δάρκαλξπ, πξσ
βξηθξύρα ςξσπ μαθηςέπ μξσ.
Νςόι Δδξσάοδξ
Ασςό ςξ ποόγοαμμα μ’ αοέρει. Γιαςί μπξοεί μα τςιάνει ξμαδικά πξλλά
ποάγμαςα.
Μεμςή Δσδξνία
Μξσ αοέρει, γιαςί είμαι πξλύ διαρκεδαρςικό και πεομάχ πξλύ χοαία.
Πξλσνέμη
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Δμέμα μξσ αοέρει πξλύ, γιαςί ήςαμ διαρκεδαρςικό και γιαςί η πλαςτόομα μαπ
επέπλεσρε.
Μαορέλξ
Μξσ άοερε η πλαςτόομα, επειδή ρυεδιάραμε όλξι μαζί για μα ςα
καςατέοξσμε μα επιπλεύρει.
Μάοιξπ Αμδοιαμάκηπ
Η πλαςτόομα είμαι χοαία.
Νίκξπ
Σξ ποόγοαμμα μξσ άοερε, γιαςί βξηθξύραμε ξ έμαπ ςξμ άλλξ.
άοα
Ασςό ςξ ποόγοαμμα πξσ κάμαμε μξσ τάμηκε καλό, γιαςί ρσμεογαρςήκαμε με
άλλα παιδιά.
Μαοιγκλέμ
Η πλαςτόομα μξσ αοέρει και θα ήθελα μα ςξ ναμακάμχ.
Μαμώληπ
Πιρςεύχ όςι ςξ engineer είμαι έμα χοαίξ ξμαδικό ποόγοαμμα όπξσ μπξοείπ
μα μάθειπ πξλλά ποάγμαςα διαρκεδάζξμςαπ.
Κσοιάκξπ
Η πλαςτόομα μξσ άοερε και θα ήθελα μα ςξ ναμακάμχ.
Νςηπέκ
Η πλχςή πλαςτόομα μξσ άοερε επειδή εκςόπ από ςη βξήθεια καςαρκεσήπ
ρυεδίαπ, μάθαμε ςα σλικά πξσ θα μαπ υοηριμεύρξσμ και για άλλα μέρα.
Οοέρςηπ
Πιρςεύχ πώπ ςξ engineer ήςαμ πξλύ εμδιατέοξμ ποόγοαμμα και πέοα από
ςξ ό,ςι μάθαμε πξλλά ποάγμαςα διαρκεδάραμε κιόλαπ.
Μαοία-Βαριλική Μπαμάκξσ
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Τάνη/Τμήμα: Δ1
Σξ ποόγοαμμα Engineer ήςαμ έμα ποόγοαμμα από ςα αγαπημέμα μξσ. Οι
ρυεδίεπ ήςαμ καςαπληκςικέπ και με εμςσπχρίαρε όςι ξι πλαςτόομεπ πξσ
τςιάναμε επέπλεαμ ρςξ μεοό και άμςευαμ ςα βάοη.
Παμαγιώςα Βαριλξπξύλξσ
Οι ρυεδίεπ μαπ μξσ άοεραμ πξλύ και όςαμ ςιπ βάλαμε μα επιπλεύρξσμ ρςξ
μεοό και πξσ μεοικέπ αμαπξδξγύοιραμ.
Αλενάμδοα Γ.
Οι ρυεδίεπ μξσ άοεραμ πάοα πξλύ. Ήςαμ δσμαςέπ και όμξοτεπ, πέοαραμ από
πξλλέπ δξκιμαρίεπ: 1. μα επιπλεύρξσμ 2. μα βάλξσμε βάοξπ 3. μα κάμξσμε
κύμα 4. μα ςα βάλξσμε ρςημ αληθιμή θάλαρρα.
Αομπέο
Η ιδέα μα κάμξσμε ρυεδίεπ ήςαμ πάοα πξλύ χοαία. Ασςό πξσ μξσ έκαμε
εμςύπχρη ρ’ ασςήμ ςημ σπέοξυη δοαρςηοιόςηςα ήςαμ όςι έποεπε μα κάμξσμε
πξλλέπ δξκιμέπ ρςη θάλαρρα και δύξ τξοέπ ρε έμα κξσβά με μεοό. Μξσ
άοερε όμχπ και όςι κάθε ξμάδα έκαμε ςη δικιά ςηπ ρυεδία. Έμιχθα ραμ μα
ήμξσμα μικοόπ μηυαμικόπ. λχμ ξι ρυεδίεπ ήςαμ σπέοξυεπ και γι’ ασςό
υαιοόμξσμα για όλξσπ αλλά και για ςημ ξμάδα μξσ!!!
Ραταηλία Βλάυξσ
Ασςό ςξ ποόγοαμμα μξσ άοερε πξλύ. Μξσ άοερε πξσ ρσμεογαρςήκαμε όλεπ
ξι ςάνειπ και τςιάναμε αοιρςξσογήμαςα. Δπίρηπ, μξσ άοερε πξσ είδαμε ςιπ
πλαςτόομεπ ρςημ παοαλία μα επιπλέξσμ.
Δημήςοηπ Βεοβέοηπ
Σξ ποόγοαμμα ασςό ήςαμ πξλύ χοαίξ και διαρκεδαρςικό. Μξσ έκαμε
εμςύπχρη πχπ όλεπ ξι ξμάδεπ έτςιαναμ πλαςτόομεπ πξσ επέπλεσραμ και όυι
μόμξ ρςξ μεοό ςηπ βούρηπ αλλά και ρςξ θαλαρριμό μεοό. Δίυα μια χοαία
εμπειοία και μξσ άοερε πξλύ.
Αλενάμδοα Καοαμτίλξβα
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Οι ρυεδίεπ από όλεπ ςιπ ξμάδεπ ήςαμ ςέλειεπ. Δεμ πεοίμεμα όςι θα ςα
πηγαίμαμε ςόρξ καλά. Η ρσμεογαρία μαπ ήςαμ πξλύ καλή. ςη δική μξσ
ξμάδα ςημ ποώςη τξοά ήθελε λίγη βελςίχρη. Ατξύ ςημ βελςιώραμε ςξσπ ςη
δώραμε με πξλλή αγχμία και ςελικά επέπλεσρε.
Γεχογία
Ασςό ςξ ποόγοαμμα μξσ άοερε με ςιπ ρυεδίεπ και θα ήθελα μα ςξ ναμακάμχ.
Σξ ρημείξ πξσ μξσ άοερε πεοιρρόςεοξ ήςαμ όςαμ πήγαμε ρςημ παοαλία.
Μιυάληπ Απαλξδήμαπ
Μξσ έκαμε εμςύπχρη πξσ βάλαμε ασςά ςα σλικά και επέπλεε και ςέλξπ πξσ
ήμαρςε όλξι μια παοέα και βάζαμε ςα σλικά
Δημήςοηπ Κατίοηπ.
ςξ ποόγοαμμα με ςιπ ρυεδίεπ μξσ άοερε, όςαμ πήγαμε ρςη θάλαρρα και
ναμαδξκιμάραμε ςιπ ρυεδίεπ. Σξ ποόγοαμμα μαπ άοερε και θέλχ μα ςξ
ναμακάμχ.
Δημήςοηπ Βοάμηπ
Η πλαςτόομα μαπ ήςαμ τξβεοή, μξσ έκαμε εμςύπχρη πώπ άμςενε με ςέςξιξ
βάοξπ. Ήςαμ ταμςαρςικό και δεμ λέχ μόμξ για μαπ αλλά και για ςχμ άλλχμ.
Πιρςεύχ πχπ όλξι ςα καςατέοαμε.
Φίλιππξπ Νςόοι
Οι ρυεδίεπ ξλξμώμ ήςαμ καλέπ και όλεπ επέπλεσραμ. Ασςό πξσ μξσ έκαμε
εμςύπχρη είμαι όςι ρςέκξμςαμ και ρςξ θαλαρριμό μεοό όυι μόμξ ρςηπ βούρηπ
ςξ μεοό. Δξσλέφαμε ξμαδικά και καςατέοαμε μα τςιάνξσμε ασςά ςα
αοιρςξσογήμαςα!!!!!
Φχςειμή Χοιρςξδξύλξσ
Σξ Ποόγοαμμα ασςό μξσ άοερε και ασςό πξσ με εμςσπχρίαρε ήςαμ όςι με
απλά σλικά τςιάναμε μία πλχςή πλαςτόομα πξσ όυι μόμξ επέπλεσρε αλλά
άμςενε και βάοξπ.
Φίλιππξπ Δεσςεοαίξπ
Παοαθέρειπ από ςα ρυόλια γξμέωμ
π.Παπ.: «Έςρι θα έποεπε μα είμαι ςξ ρυξλείξ!».
Ι.Παπ.: «Με ασςόμ ςξμ ςοόπξ μαθαίμξσμ ςα παιδιά!»
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