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2o Θερινό Σχολείο-Τελευταία Ημέρα
Τελευταία μέρα του 2ου Θερινού Σχολείου Μαθηματικών λοιπόν σήμερα κι έτσι φτάσαμε στο τέλος της
μικρή μας απόδρασης από την καθημερινότητα, κυρίως για τους μικρούς μας «φοιτητές».
Μια απόδραση, μα συνάμα ταξίδι ανακάλυψης κάτι νέου και δημιουργικού επί τέσσερις ημέρες.
Το πρωί έγινε το τελευταίο μάθημα όπου οι μεν του Γυμνασίου άκουσαν και είδαν για Μαθηματικά
Ταξίδια στο Κύμα, και η συνέχεια αυτού ήταν η προαιρετική συμμετοχή το απόγευμα στη βόλτα με τα
σκαφάκια, με τη συνδρομή του Ναυτικού Ομίλου Γαζίου. Οι δε του Δημοτικού έμαθαν σχετικά με
γεωμετρικά παράδοξα, εξαφανίσεις και κατασκευές πολυέδρων.
Μικρό διάλειμμα για σνακ (ατομικό μικρό χάμπουργκερ, χυμό/νερό) και έπειτα έγινε η επίσκεψη στο
Κλειστό Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Κρήτης, όλων των παιδιών, όπου παρακολούθησαν μέρος του
αγώνα καλαθοσφαίρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων, ανάμεσα στις ομάδες Λετονία-Κίνα.
Επιστροφή για τελευταία φορά στο Μαθηματικό Εστιατόριο για το γεύμα (πίτσα, σαλάτα, φρούτο εποχής,
χυμό/νερό).
Έπειτα τα παιδιά του Γυμνασίου έκαναν μια βόλτα στο Τμήμα της Χημείας, όπου είδαν πως είναι ένα
εργαστήριο Χημείας, από τι αποτελείται και τους έγινε και μια μικρή επίδειξη με πειράματα.
Όσον αφορά τα παιδιά του Δημοτικού νομίζουμε ότι όλη τους η σκέψη από το πρωί ήταν σε αυτό που θα
ακολουθούσε και λαχταρούσαν από την πρώτη μέρα. Οι συνθέσεις των Ερευνητικών Ομάδων είχαν
κατατεθεί στη Γραμματεία και είχαν οριστεί οι αρμοδιότητες των μελών κάθε ομάδας.
Έτσι είχαμε τις εξής 8 ομάδες : «Αναποφάσιστοι», «Θανάσιμα Προγούλια», «SolvedMinds», «Οι 8
Ντετέκτιβ», «Οι Κρυφοί Κυνηγοί», «Escape Girls», «7 να είναι οι ώρες σου», και «Escape Hunters”.
Οι οδηγίες είχαν δοθεί από εχτές, όπου βασικότερο όλων ήταν να θυμούνται όλα αυτά που άκουσαν και
έμαθαν κατά την παραμονή τους στο Θερινό Σχολείο.
Αποστολή ? Να βρουν που κρύβεται η Χαμένη Τελευταία Σελίδα του Ημερολογίου των ανακαλύψεων του
Δρ. Παπακυριακόπουλου μέσα στην αίθουσα του «Κυπάρισσου».
Όλα στημένα, αρχηγεία Ομάδων, Γραμματείες, και αφού τακτοποιήθηκαν οι Ομάδες στις θέσεις τους
δόθηκε ο πρώτος γρίφος και η περιπέτεια ξεκίνησε.
Τα παιδιά, με τον ορισμένο βοηθό τους που κρατούσε το χρόνο για κάθε γρίφο και καθοδηγούσε, χωρίς να
βοηθάει στην επίλυση, έλυναν γρίφους, έμπαιναν στο "σκοτεινό" δωμάτιο με φακούς, έβγαζαν
φωτογραφίες και έψαχναν την απάντηση/κλειδί για να παραλάβουν τον επόμενο γρίφο από τη Γραμματεία.
Συνεργασία, διάλογος, ευχάριστες φωνές, αγωνία και τρεξίματα πάνω κάτω για να βρούν όσα περισσότερα
μπορούσαν στο συντομότερο χρόνο. Ο ενθουσιασμός περίσσευε από όλους και ο Δρ Κορνήλιος Φωκάς
Μελετηράκης, τον οποίο ανακαλύψαμε στο περισυνό παιχνίδι συντόνιζε την όλη διαδικασία.
Νικητήρια ομάδα αναδείχθηκε η "Escape Girls" μιας και έλυσε όλους τους γρίφους αλλά και πρώτη το
τελικό σταυρόλεξο, κι έτσι βρήκε τη σελίδα, όπου περιέχει το ΚΛΕΙΔΙ όλων των Απαντήσεων που έλεγε :
«Αγαπητοί μου Φίλοι Συνερευνητές, ζείτε σε ένα Υπέροχο μέρος»
Νομίζω αν κλείσουμε τα μάτια και σκεφτούμε την Κρήτης μας, θα συμφωνήσουμε όλοι.

Το έπαθλο (το ζήλεψα κι εγώ) προγραμματισμένη επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο του Σκίνακα.
Περισσότερες λεπτομέρειες όπως φωτογραφικό υλικό και βίντεο από το τετραήμερο του σχολείου θα
αναρτηθεί αργότερα στη σελίδα του Σχολείου και θα ενημερωθείτε με email, καθώς επίσης και ότι υπάρχει
στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook.
Πριν το κλείσιμο και όσο οι γονείς περίμεναν τους μικρούς μας ντετέκτιβ να ολοκληρώσουν την αποστολή
τους, αλλά και τα παιδιά του Γυμνασίου, μας επισκέφτηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα
Παιδείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, κος Λάμπρος Καμπουράκης, με σκοπό να συνομιλήσει
με τους γονείς και να ακούσει γνώμες και παρατηρήσεις σχετικά με το 2ου Θεριν;o Σχολείο Μαθηματικών
για παιδιά ΣΤ Δημοτικού και για πρώτη φορά για παιδιά Γ’ Γυμνασίου.
Ο διάλογος ήταν εποικοδομητικός για όλους με συνδετικό κρίκο την διάθεση όλων να γίνουν πολλά
περισσότερα στη συνέχεια.
Έχουμε συγκεντρώσει και κρατήσει όλα τα μηνύματα σας, αλλά και των παιδιών, είμαστε ανοικτοί σε
κάθε πρόταση που θα θέλατε να μας αναφέρετε, μα κυρίως σε οποιαδήποτε παρατήρηση έχετε, που θα μας
κάνει καλύτερους. Το email του Σχολείου θα συνεχίσει να λειτουργεί και φυσικά η FB σελίδα και
ιστοσελίδα μας.
Ολοκληρώνοντας, επιτρέψτε μου να κλείσω με μια υπόσχεση που μου έδωσε ένας μαθητής του Θερινού
από το Γυμνάσιο αποχαιρετώντας τον νωρίτερα «Κυρία Ειρήνη, σε τρία χρόνια θα έρθω να με εγγράψετε
στο Τμήμα, να με θυμάστε».
Καλό καλοκαίρι, να χαίρεστε τα παιδιά σας και να τα στηρίζετε με αγάπη.
Ευχαριστούμε!
Ευχαριστούμε
2ο Θερινό Σχολείο Μαθηματικών
"Μαθηματικές ΑποΔράσεις"

