Σχολική Βιβλιοθήκη
Δραπέτευσε με ένα βιβλίο ή με ένα παιχνίδι

Για πρώτη φορά φέτος ένα παιχνίδι, βγαλμένο από τους ίδιους τους μαθητές,
κέρδισε το ενδιαφέρον μας. ESCARE ROOM, ΜΙΝD TRAPS ή στην πιο απλή ελληνική
εκδοχή, παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού.
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Ερωτήματα του τύπου: «Γιατί να μην συνεχιστεί και όλο τον χρόνο;» ,«Να κάνουμε
και Πασχαλινά αυγουλομαζέματα;», «Θα το ξαναπαίξουμε και του χρόνου;»,
βγαλμένα από τα παιδιά, οδήγησαν τους υπεύθυνους της Σχολικής Βιβλιοθήκης να
πουν: «ΝΑΙ , ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ». Η
Σχολική Βιβλιοθήκη, ένας χώρος που αποτελεί πόλο έλξης και ενδιαφέροντος
παιδιών που ψάχνουν και ψάχνονται, δεν μπορούσε παρά να στηρίξει την ιδέα.

Δημιουργός: Η δημιουργική σκέψη της Νικολέτας Ντινιάκου του Γ5, την οδήγησε
στο να σχεδιάσει ένα παιχνίδι για τους συμμαθητές της, στα πρότυπα ενός escape
room. Ετοίμασε τους γρίφους, προετοίμασε τα στοιχεία και εξήγησε στους
συμμαθητές της τον τρόπο απόκτησης του κλειδιού, για να ελευθερωθούν από το
δωμάτιο.

Συνεργασία: Οι υπεύθυνοι της Βιβλιοθήκης με τη βοήθεια του Μουστάκα
Αστέριου, μαθητή του Β6 και την ενθουσιώδη συμμετοχή περίπου 60 μαθητών
διαφόρων τάξεων, την ημέρα του σχολικού περιπάτου στις 20 Ιανουαρίου,
στήριξαν την προσπάθεια και χάρηκαν με το παιχνίδι.

Αποτέλεσμα: Δημιουργικά παιδιά, έξυπνα και περίεργα για κάθε καινούρια
δοκιμασία, πήραν μέρος στο παιχνίδι, ενταγμένα σε ομάδες 8-10 ατόμων.
Κλείστηκαν στη βιβλιοθήκη και με την καθοδήγηση των συνεργατών, λύνοντας
γρίφους, αναζητώντας στοιχεία και πραγματοποιώντας δοκιμασίες με χρονόμετρο,
χάρηκαν το πρώτο ESCARE ROOM του σχολείου μας. Σίγουρα, μια τέτοια έμπνευση
δεν θα σταματήσει εδώ.
Νέα παιδιά που έρχονται στο σχολείο και δεν ησυχάζουν, που θέλουν να
δοκιμάζουν υγιείς προκλήσεις και ψάχνουν το διαφορετικό έξω από την
τυποποίηση της εποχής μας, να είναι σίγουρα ότι θα βρουν χώρο να στεγάσουν τις
ιδέες τους στη Βιβλιοθήκη μας. Άλλωστε η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ είναι ο κατεξοχήν χώρος
που σε βοηθά να … δραπετεύσεις από ό,τι σε περιορίζει.
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