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 «Ημερίδα μαθηματικών» 

ΕΠΙΜΟΝΗ 

Ακρόαση με κατανόηση  και ενσυναίσθηση  

Επικοινωνία με σαφήνεια και ακρίβεια  

Αναλαμβάνοντας ρίσκα με υπευθυνότητα  

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΚΕΨΗ 

Ευέλικτη σκέψη  

Εφαρμογή προϋπάρχουσας γνώσης σε νέες καταστάσεις  

ΔΙΕΡΩΤΗΣΗ 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ 

Δημιουργία, φαντασία, καινοτομία 

Συλλογή δεδομένων με όλες τις αισθήσεις 

Αίσθηση χιούμορ  

Δεξιότητες που σχετίζονται 

άμεσα με τη ζωή και είναι 

απαραίτητες για την επίλυ-

ση προβλημάτων και την 

αποτελεσματική συμμετοχή 

στην κοινωνία. 

Διαχείριση παρορμητικότητας  

Με ανοιχτούς ορίζοντες προς                                     

τη συνεχιζόμενη μάθηση 

Αντιμετωπίζοντας καταστάσεις        
 

με δέος και ενδιαφέρον  

16 ΚΑΛΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ 

Μεταγνώση 



Creativity in the classroom in theory and 
in practice 

Μέσα από αυτό το σεμινάριο οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί είχαν άμεση εμπειρία με δρα-

στηριότητες που αναπτύσσουν την κριτική και 

δημιουργική σκέψη και κατέστησαν ικανοί, 

ώστε να κάνουν τα μαθήματά τους πιο δημι-

ουργικά, ενδιαφέροντα και ελκυστικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encouraging Creative Thinking 

Το σεμινάριο αυτό εφοδίασε τους εκπαιδευτι-

κούς με καινοτόμες μεθόδους οι οποίες θα τους 

βοηθήσουν να αναπτύξουν τη δημιουργικότη-

τα σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα του Ανα-

λυτικού Προγράμματος. 

Τι εννοούμε με τον όρο «καλές συνήθειες του 
μυαλού»; 

Είναι 16 συμπεριφορές, που χαρακτηρίζουν 
έξυπνους και διακεκριμένους ανθρώπους. Είναι 
δεξιότητες που σχετίζονται άμεσα με τη ζωή και 
είναι απαραίτητες για την επίλυση προβλημάτων 
και την αποτελεσματική συμμετοχή στην κοινωνία.  

Γιατί να αναπτύξουμε τις καλές συνήθεις του 
μυαλού; 

Προάγουν τον στρατηγικό συλλογισμό, την οξυ-
δέρκεια και διορατικότητα, την επιμονή και απο-
φασιστικότητα, τη δημιουργικότητα και την ανά-
πτυξη ποικίλων δεξιοτήτων. 

Παρέχουν στα άτομα ικανότητες για να αντιμετω-
πίσουν καθημερινές καταστάσεις της ζωής, να α-
νταποκριθούν σε κοινωνικές περιστάσεις και να 
κινηθούν με τρόπο που θα φέρει θετικά αποτελέ-
σματα σε κάθε προσπάθεια τους. 

Τι προσδοκούμε μέσα από την ανάπτυξη των 
καλών συνηθειών του μυαλού; 

Το σχέδιο δράσης που ανέπτυξε το σχολείο περιείχε 
ποικίλες και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, οι ο-
ποίες εφαρμόστηκαν από όλους τους εκπαιδευτι-
κούς συστηματικά και οργανωμένα και είχαν στό-
χο να αναπτύξουν στα παιδιά εφεδρικές στρατηγι-
κές επίλυσης προβλημάτων, για να αντιμετωπίζουν 
προβλήματα, διλήμματα και καταστάσεις που α-
παιτούν αποφάσεις.  

 

Επιμορφωτικές δράσεις του προσωπικού 

Ευρωπαϊκό Πρό-
γραμμα    Μαθη-
σιακής Κινητικό-
τητας Ατόμων   

Erasmus+ KA1                          

Στο πλαίσιο του «Ευρωπαικού Προγράμματος 
Μαθησιακής Κινητικότητας Ατόμων ERASMUS+ 
KA1» τέσσερεις εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχο-
λείου Αποστόλου Βαρνάβα συμμετείχαν σε προ-
γράμματα επιμόρφωσης με θέμα τον υπό έμφαση 
στόχο του σχολείου «Ανάπτυξη καλών συνηθειών 
του μυαλού». Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν στα 
σεμινάρια:  

Problem solving and decision making 

Το σεμινάριο είχε στόχο να εφοδιάσει τους συμμε-
τέχοντες με τεχνικές λήψης απόφασης μέσω  κριτι-
κής σκέψης και δημιουργικής επίλυσης προβλημά-
των.  Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν τρόποι συ-
στηματικής ανάλυσης προβλημάτων,  έτσι ώστε να 
ξεπεραστούν εμπόδια που στερούν τον δημιουργι-
κό τρόπο επίλυσής τους. Τέλος, παρουσιάστηκαν 
πρακτικές λύσεις με αξιοποίηση της δημιουργικό-
τητας. 

Gamification—Intelligence games and brain 
teasers in the classroom 

Το σεμινάριο αυτό επικεντρώθηκε στην ενεργό μά-

θηση. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί έμαθαν πώς 

να οργανώσουν το μάθημά τους με πιο ενεργό και 

συναρπαστικό τρόπο, εστιάζοντας πρωτίστως στην 

πιο ενεργό μάθηση και στη μάθηση μέσω παιχνι-

διού. 

ΚΑΛΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ 


