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Περίλθψθ 

    «Σο μακαίνω παίηοντασ» αποτελεί βαςικό ςτόχο του μακιματοσ για παιδιά με νοθτικι 

κακυςτζρθςθ. το πλαίςιο εκπόνθςθσ ερευνθτικισ εργαςίασ καταςκευάςαμε το παιχνίδι 

«κάλαςςα». Πρόκειται για ζνα επιτραπζηιο  παιχνίδι που ζχει πιόνια ςε ςχιμα ψαριοφ τα 

οποία κινοφνται ςε διαδρόμουσ που ςχθματίηουν τα καλάςςια κφματα. Η καταςκευι, θ 

εφαρμογι και θ ζρευνα του παιδαγωγικοφ παιχνιδιοφ πραγματοποιικθκαν ςτο 1ο ειδικό 

ςχολείο Δραπετςϊνασ, με τουσ μακθτζσ του τμιματοσ τθσ ανϊτερθ βακμίδασ.  Ωσ εργαλείο 

ςυλλογισ δεδομζνων χρθςιμοποιικθκαν λίςτεσ παρατιρθςθσ οι οποίεσ ςυμπλθρϊκθκαν (προ 

και μετά) από τουσ εκπαιδευτικοφσ. Κατά τθ διαδικαςία παρουςίαςθσ καταςκευισ και 

εφαρμογισ του παιχνιδιοφ ζγιναν ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ,(κεατρικό παιχνίδι, καταςκευι 

κολάη κλπ),γνωςτικά αντικείμενα από το πεδίο των μακθματικϊν ,τθσ γλϊςςασ, τθσ μελζτθσ 

περιβάλλοντοσ προςεγγίςτθκαν από τουσ μακθτζσ με αφορμι τθ ςυγκεκριμζνθ καταςκευι. 

Η παιδαγωγικι του παιχνιδιοφ – Το παιχνίδι αντικείμενο 

    Η διακιρυξθ που ςυντάχκθκε από τθν Διεκνι Ζνωςθ για το δικαίωμα του παιδιοφ ςτο 

παιχνίδι (1997) αναφζρει τα εξισ: 

1. Σα παιδιά είναι θ βάςθ  του κόςμου του μζλλοντοσ. Σα παιδιά ζπαιξαν ς’ όλεσ τισ εποχζσ και 

ς’ όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ. 

2. Σο παιχνίδι όπωσ οι ανάγκεσ τροφισ υγείασ, προςταςίασ και αγωγισ είναι ηωτικό για τθν 

ανάπτυξθ του δυναμιςμοφ όλων των παιδιϊν. 

3. Σο παιχνίδι είναι ενςτικτϊδεσ, κελθματικό και αυκόρμθτο. Είναι φυςικό και εξερευνθτικό. 

4. Σο παιχνίδι είναι επικοινωνία και ζκφραςθ, κρίκοσ που ενϊνει τθ ςκζψθ με τθ δράςθ. 
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5. Σο παιχνίδι αγγίηει όλεσ τισ απόψεισ τθσ ηωισ. 

6. Σο παιχνίδι βοθκά ςτθ φυςικι, πνευματικι, ςυναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ του 

παιδιοφ. 

7. Σο παιχνίδι είναι ζνα μζςο, που βοθκά το άτομο, να μάκει να ηει . 

    Ο Dewey ειςθγείται τθ μάκθςθ με τθ βοικεια τθσ εμπειρίασ διατυπϊνοντασ το γνωςτό 

αξίωμα «Learning by doing» θ κζςθ αυτι ςυνεπάγεται τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι του μακθτι 

ςτα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ τθσ μάκθςθσ. Κατά τον Gauding το παιχνίδι δεν ζπρεπε να 

απουςιάηει από τθ ηωι του ςχολείου, κεωρεί το παιχνίδι ωσ «αναγκαία εξωτερίκευςθ τθσ 

ηωισ» και τθν αξία του «αναντικατάςτατθ» 

   Σο παιχνίδι αντικείμενο είναι ζνα μυςτικόσ «παιδαγωγόσ» με τθ βοικεια του οποίου 
ενεργοποιοφνται οι ικανότθτεσ του παιδιοφ, που βρίςκονται ςε λανκάνουςα κατάςταςθ. Η 
παιδαγωγικι, προκειμζνου να προςδιορίςει και να εξθγιςει τθν ζννοια «παιχνίδι» 
καταφεφγει ςυχνά ςτισ υπάρχουςεσ φιλοςοφικζσ, ψυχολογικζσ, πολιτιςτικζσαπόψεισ.  
  υνοπτικά ,ςφμφωνα με τθ φαινομενολογικι κεϊρθςθ το παιχνίδι αντικείμενο μετατρζπεται 
ςε μζςο αγωγισ. Η οικοςυςτθμικι κεϊρθςθ υποςτθρίηει ότι το παιχνίδι αντικείμενο δρα 
ευεργετικά ςε κάκε φάςθ εξζλιξθσ του παιδιοφ κατά τθ διάρκεια τθσ ανάπτυξισ του. Ο 
Sheuerl, τονίηει τθν υποχρζωςθ τθσ «καλισ» παιδαγωγικισ να αποκαλφψει τθν πολυμζρεια 
του παιχνιδιοφ και να το εμπιςτευτεί. 
 

  
 
     
 
Παιχνίδι και εκπαίδευςθ παιδιϊν με νοθτικι κακυςτζρθςθ 
 
     Η ςυςτθματικι διαμόρφωςθ και ανάπτυξθ τθσ διαδικαςίασ του παιχνιδιοφ ςτα διανοθτικά 
κακυςτερθμζνα παιδιά ζχει κετικά αποτελζςματα τόςο ςτο αυτόνομο παιχνίδι όςο και ςτθ  
γενικι τουσ διανοθτικι ανάπτυξθ. Σο παιχνίδι μπορεί να μετατραπεί ςταδιακά από ατομικό ςε 
ομαδικό, βοθκά τα παιδιά όχι απλϊσ να παίηουν δίπλα το ζνα ςτο άλλο, αλλά να νιϊκουν τθν 
ανάγκθ ςυμμετοχισ ςε ομαδικά κοινά παιχνίδια. 
   Η ανάκεςθ και θ εκτζλεςθ ζργου, μζςω του παιχνιδιοφ, προςφζρει κίνθτρα για εικαςτικι 
ζκφραςθ, αυξάνει το ενδιαφζρον των παιδιϊν, για προςωπικι καταςκευι διαφόρων 
παιχνιδιϊν και για τισ εργαςιακζσ δραςτθριότθτεσ των ενθλίκων. Αυτό επιδρά κετικά, όχι μόνο 
ςτισ εκφραςτικζσ αλλά και ςτισ εργαςιακζσ ικανότθτεσ των παιδιϊν. 
  Σο παιχνίδι κα πρζπει να αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ ςτα προγράμματα εκπαίδευςθσ 
παιδιϊν με νοθτικι κακυςτζρθςθ κακϊσ:  

 «Λαμβάνει  υπόψθ τθ μακθςιακι «ιδιοκτθςία» του παιδιοφ με νοθτικι κακυςτζρθςθ. 

 Προςφζρει ευκαιρίεσ ςυμψθφιςμοφ και αντιςτάκμιςθσ. 

 υντελεί ςτθν ενίςχυςθ του Εγϊ και ςτθ δθμιουργία μιασ καλφτερθσ αυτοεικόνασ. 

 Ενιςχφει προςπάκειεσ κοινωνικισ ζνταξθσ.»  {οφλθσ 2000,ςελ.76} 
 



         Παιχνίδια του ελεφκερου εμπορίου ,αλλά και άλλα που επινοεί ο ίδιοσ ο εκπαιδευτικόσ, 
βοθκοφν τα παιδιά με νοθτικι κακυςτζρθςθ να εφαρμόςουν όςα ζμακαν με διαςκεδαςτικό 
τρόπο. «Χρθςιμοποιϊντασ το παιχνίδι για να διδάξουμε, αλλά και για να επιβραβεφςουμε, 
αυξάνουμε το ενδιαφζρον των παιδιϊν, για γριγορθ και ςωςτι δουλεία.»{ Πολυχρονοποφλου 
1997,ςελ.159} 
 
       τθν πρακτικι αναγκαιότθτα τθσ ςυμμετοχισ του παιχνιδιοφ ςτθ ηωι του ςχολείου, αλλά 
και ςτθριηόμενοι ςτισ αρχζσ τθσ «παιδαγωγικισ του ποιείν» που αναφζρεται ςτθ ςωματικι-
αιςκθτθριακι ,δίνοντασ βαρφτθτα ςτο «πράττειν» του παιδιοφ με νοθτικι κακυςτζρθςθ, ζγινε 
μια προςπάκεια να καταςκευαςτεί, από τουσ μακθτζσ ζνα παιχνίδι-αντικείμενο, με εφχρθςτα, 
φυςικά υλικά. 
 
Πειραματικόσ ςχεδιαςμόσ και Μεκοδολογία  
       
     Η ζρευνα που κάναμε, ςτθρίχτθκε ςτο ςχζδιο διπλι μζτρθςθσ (προ και μετά) επί μιασ 
ομάδασ ελζγχου.  
(το τζλοσ τθσ ειςιγθςθσ είναι αναρτθμζνεσ οι λίςτεσ παρατιρθςθσ (pre & post test) 
 
     Η  καταςκευι, θ εφαρμογι και θ ζρευνα πραγματοποιικθκαν  ςτο 1ο εδικό ςχολείο 
Δραπετςϊνασ, με τουσ μακθτζσ του τμιματοσ τθσ ανϊτερθσ βακμίδασ. Η ομάδα αποτελείτο 
από εφτά μακθτζσ θλικίασ 11-14 ετϊν, με νοθτικι κακυςτζρθςθ. 
     Ωσ εργαλείο ςυλλογισ δεδομζνων υπιρξαν λίςτεσ παρατιρθςθσ που ςυμπλθρϊκθκαν (προ 
και μετά) ςτισ οποίεσ εξετάςτθκαν, Α: ο αιςθηςιοκινητικόσ ςυντονιςμόσ, Β:τα ενδιαφζροντα-
το μαθηςιακό ςτυλ (παρατθρικθκε μόνο ςτο pri test , γιατί ςτόχο είχε να οργανωκοφν οι 
επόμενεσ δραςτθριότθτεσ παρουςίαςθσ του παιδαγωγικοφ παιχνιδιοφ), Σ: η ςυμμετοχικότητα 
των μαθητών,  Π: η προςοχή,  Ε: το ενδιαφζρον ςτισ παρεχόμενεσ δραςτηριότητεσ. 
    Σο χρονικό διάςτθμα που μεςολάβθςε μεταξφ προελζγχου και μετελζγχου, ζγινε 
προςπάκεια ,ϊςτε να μθν είναι μακρφ, γιατί όςο μεγαλφτερο είναι αυξάνουν οι πικανότθτεσ 
ξζνων προσ τον πειραματιςμό μεταβλθτϊν. 
    Η ανάλυςθ των δεδομζνων ζγινε με ποιοτικι μζκοδο (αν και χρθςιμοποιικθκαν και 
μζκοδοι των ποςοτικϊν μεκόδων ανάλυςθσ για μζτρθςθ). 
     Οι υποκζςεισ που ςτθριχτικαμε, για τθν παροφςα μελζτθ ιταν ότι με τθν καταςκευι και 
εφαρμογι του παιδαγωγικοφ παιχνιδιοφ (που προτείνουμε), κα μποροφςαμε να επιτφχουμε 
αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν, αφξθςθ τθσ ςυμμετοχικότθτασ, άςκθςθ του 
αιςκθςιοκινθτικοφ ςυντονιςμοφ, αφξθςθ τθσ προςοχισ. 
 
 
Παρουςίαςθ του παιχνιδιοφ 
 
 
    Πρόκειται για ζνα επιτραπζηιο παιχνίδι, με πιόνια (που ζχουν ςχιμα ψαριοφ),τα οποία 
κινοφνται ςε διαδρόμουσ, που ςχθματίηουν τα καλάςςια κφματα. τόχο ζχει μζςα από  
«δοκιμαςίεσ» να φτάςει πρϊτοσ  ζνασ παίχτθσ ι μια ομάδα παιχτϊν ςτο τζλοσ τθσ διαδρομισ. 
   Οι «δοκιμαςίεσ» μπορεί να είναι κάκε φορά διαφορετικζσ. Μπορεί να είναι ερωτιςεισ που 
ςχετίηονται με το μάκθμα τθσ θμζρασ, ι άλλεσ ερωτιςεισ που αναφζρονται ςε γενικζσ 



γνϊςεισ. Οι  ερωτιςεισ μποροφν να γίνουν από το δάςκαλό ι και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, 
όπου αυτό είναι δυνατό, από τα παιδιά ι ςε ςυνδυαςμό και από τουσ δφο. 
    Εκτόσ από τισ ερωτιςεισ οι «δοκιμαςίεσ» μποροφν να πάρουν τθ μορφι μιμιςεων, π.χ. ιχοι 
ηϊων ι θ εκτζλεςθ κάποιων εντολϊν και ό,τι άλλο μπορεί να ςκεφτεί ο εκπαιδευτικόσ το 
οποίο κα εξυπθρετεί το ςυγκεκριμζνο ςτόχο που ζχει κζςει κάκε φορά. 
Η πρϊτθ μακζτα του παιχνιδιοφ ζγινε με κόντρα- πλακζ, το οποίο ηωγραφίςτθκε και 
διακοςμικθκε με διάφορα ςτοιχεία. 
 
 
  
 

 
    
                                   Photo 1: Αρχικι μακζτα του παιχνιδιοφ 
 
 
 
   Αλλά ,αφοφ αρχικόσ ςτόχοσ ιταν να καταςκευαςτεί από τα ίδια τα παιδιά, ςε ςυνεργαςία με 
το δάςκαλο, κα ζπρεπε τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι πιο εφχρθςτα για τουσ 
μακθτζσ. Ζτςι χρθςιμοποιιςαμε χαρτόνι μακζτασ ωσ βάςθ, το οποίο βάψαμε με μπλε και 
γαλάηιο χρϊμα. Πάνω ςτο χαρτόνι ςτερεϊκθκαν τα κφματα, που ζγιναν από χαρτόνι οντουλζ, 
ςε χρϊματα γαλάηιο και μπλε. Σο διακοςμθτικό ςτοιχείο του παιχνιδιοφ θ γοργόνα, κακϊσ και 
τα πιόνια ζγιναν από τον ίδιο τφπο χαρτονιοφ ςε διάφορα χρϊματα. Για τουσ αρικμοφσ και τα 
ψάρια, που κοςμοφν τα κφματα ,χρθςιμοποιικθκαν κόλλεσ γλαςςζ. Σο ηάρι το 
προμθκευτικαμε από το εμπόριο. Άλλα υλικά που χρειάςτθκαν ιταν ψαλίδια και κόλλεσ, ςε 
υγρι μορφι ι stick. 
H παρακάτω φωτογραφία παρουςιάηει το παιχνίδι όπωσ καταςκευάςτθκε από τουσ μακθτζσ 
με εφχρθςτα υλικά. 
 



 
 
Photo 2: Σο παιχνίδι μετά τθν καταςκευι του από χαρτόνι 
 
 
 
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ παρουςίαςθσ, καταςκευισ, εφαρμογισ του παιδαγωγικοφ 
παιχνιδιοφ 
 
    Μετά από ςυηιτθςθ με τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ ,προγραμματίςτθκαν να γίνουν πζντε 
ςυναντιςεισ με τουσ μακθτζσ, ϊςτε να γνωριςτοφμε.  
 
    Ημερολόγιο ςυναντιςεων-παρουςίαςθσ  
 
1θ  ςυνάντθςθ 
 
    Αφοφ με ςφςτθςε ο δάςκαλοσ ςτουσ μακθτζσ παρακολοφκθςα το μάκθμα κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ θμζρασ, ζτςι είχα τθν ευκαιρία να γνωριςτϊ με τα παιδιά. Μου δόκθκε θ 
δυνατότθτα να μιλιςω μαηί τουσ και να τα παρατθριςω κατά τθν ϊρα τθσ διδαςκαλίασ, αλλά 
και ςτο διάλειμμα. 
 
2θ -4θ ςυνάντθςθ 
 
    τισ επόμενεσ τρεισ ςυναντιςεισ ςυνζχιςα να παρατθρϊ τουσ μακθτζσ, για να διακρίνω 
δυνατότθτεσ, ενδιαφζροντα, αδυναμίεσ. τισ  ςυναντιςεισ αυτζσ πρόςφερα βοικεια ςτουσ 
μακθτζσ, όταν εκείνοι μου το ηθτοφςαν.  
 
5θ ςυνάντθςθ 
 
τθ ςυνάντθςθ αυτι και αφοφ είχα εξοικειωκεί κι εγϊ με τουσ μακθτζσ, ςυμπλιρωςε ο 
δάςκαλοσ τθν αρχικι λίςτα παρατιρθςθσ των μακθτϊν. Με τισ παρατθριςεισ του δαςκάλου 
μου δόκθκε θ δυνατότθτα να ολοκλθρϊςω τθν εικόνα που είχα για αυτι τθν ομάδα παιδιϊν, 



ϊςτε να προγραμματίςω, ςφμφωνα με τα ενδιαφζροντα και το μακθςιακό ςτυλ, τισ επόμενεσ 
δράςεισ. 
    
   Μετά τθ ςυγκζντρωςθ και ανάλυςθ των αρχικϊν δεδομζνων, φςτερα από ςυηιτθςθ με το 
δάςκαλο τθσ τάξθσ αποφαςίςαμε από τθν επόμενθ ςυνάντθςθ να αρχίςει θ υλοποίθςθ του 
προγράμματοσ. 
 
 
6θ ςυνάντθςθ 
 
    Οι μακθτζσ ζφτιαξαν με τθ βοικειά μου ο κακζνασ ζνα δικό του κολάη μ’ ελεφκερο κζμα, 
χρθςιμοποιιςαμε γνϊριμα υλικά όπωσ κόλλεσ γλαςςζ, ψαλίδι, κόλλα, μαρκαδόρουσ. Με 
τα κολάη που ζφτιαξαν, διακόςμθςαν τθν τάξθ κι αυτό ιταν κάτι που τουσ ευχαρίςτθςε πολφ. 
  
 
 
7θ ςυνάντθςθ 
 
   Ζχοντασ ωσ ζναυςμα το χάρτθ τθ Ελλάδασ, μιλιςαμε για τθ κάλαςςα, τα καλαςςινά ταξίδια, 
τισ διακοπζσ που είχαν κάνει τα παιδιά.  
    
   Παράλλθλα, παρουςιάςτθκαν δφο αφίςεσ που είχαν ωσ κζμα το καλάςςιο βυκό, ζτςι τουσ 
δόκθκε θ αφορμι να ςυηθτιςουν για τα ηϊα και τα φυτά τθσ κάλαςςασ. 
   Ακολοφκθςε  κεατρικό παιχνίδι, ςτθ διάρκεια του οποίου ταξίδεψαν ς’ ζνα μαγικό 
καλαςςινό δρόμο και βρζκθκαν ςϋ ζνα νθςί, όπου βρικαν καλαςςινά κοχφλια ςε διάφορα 
ςχιματα και αςτερίεσ (τα υλικά αυτά τα είχα φζρει εγϊ ςτθ τάξθ).Με τουσ αςτερίεσ και τα 
κοχφλια, ζγιναν διάφορεσ δραςτθριότθτεσ π.χ. τα άγγιξαν, ζκλειςαν τα μάτια και περιζγραψαν 
πωσ αντιλαμβάνονταν με τθν αφι αυτό που κρατοφςαν κ.α. το τζλοσ κάκε παιδί πιρε το 
κοχφλι του, βρζκθκε ςτο καλάςςιο μονοπάτι και επζςτρεψε ςτθ κζςθ του. τθ ςυνζχεια 
χρωμάτιςαν διάφορα ψάρια, τα ζκοψαν και ζφτιαξε ο κακζνασ το δικό του βυκό. 
 
 
 
8θ ςυνάντθςθ 
 
   Δόκθκε ςτουσ μακθτζσ ζνα μικρό κείμενο που μιλοφςε για τθ κάλαςςα. Σο  κείμενο 
διαβάςτθκε από τα παιδιά, ςυηθτιςαμε πάνω ς’ αυτό και απάντθςαν γραπτά ςε δφο απλζσ 
ερωτιςεισ που υπιρχαν. Ζπειτα ηωγράφιςαν τθν εικόνα που ςυνόδευε το κείμενο. 
   το τζλοσ τθσ ςυνάντθςθσ εξθγιςαμε ςτα παιδιά ότι κα προςπακιςουμε να 
καταςκευάςουμε ζνα παιχνίδι, χρθςιμοποιϊντασ απλά υλικά, που κα είχε ωσ κζμα τθ 
κάλαςςα, με το οποίο κα μποροφςαμε να παίξουμε όλοι μαηί μζςα ςτθ τάξθ. 
 
 
 
 
 



 
 
Photo 3,4 : Οι μακθτζσ παρουςιάηουν το κολάη που ζφτιαξαν 
 
 
 
 
 
 
9θ ςυνάντθςθ 
 
    Αρχίςαμε τθν καταςκευι του παιδαγωγικοφ παιχνιδιοφ, ωσ κατάλλθλθ ϊρα γι αυτι τθν 
δραςτθριότθτα, μετά από ςυνεννόθςθ με το δάςκαλο, ορίςτθκε θ τελευταία ϊρα των 
μακθμάτων του θμεριςιου προγράμματοσ. 
    Αρχικά χρωματίςαμε με τζμπερεσ το χαρτόνι τθσ μακζτασ που κα χρθςιμοποιοφςαμε για να 
ςτερεωκοφν τα κφματα. Με αφορμι μια εικόνα που απεικόνιηε ζνα ιςτιοφόρο, μιλιςαμε  για 
το ρόλο των πανιϊν, για τα μζρθ του καραβιοφ όπωσ πρφμνθ και πλϊρθ, άγκυρα κλπ. 
 
 
 
 



10θ ςυνάντθςθ 
 
   Χρωμάτιςαν ο κακζνασ μια ηωγραφιά που απεικόνιηε ζνα ιςτιοφόρο καράβι κι αρχίςαμε να 
κόβουμε τα κφματα για το παιχνίδι μασ. 
  Με αφορμι το ςχιμα των κυμάτων μιλιςαμε για τισ ευκείεσ και τισ καμπφλεσ γραμμζσ τθσ 
γεωμετρίασ. 
 

  
   
 

 
 
 
 
11θ ςυνάντθςθ  
 
 
   Δείξαμε ςτουσ μακθτζσ εικόνα με τθ φιγοφρα μιασ γοργόνασ που κρατοφςε ζνα καράβι. Σα 
παιδιά μασ ρϊτθςαν γι αυτό ζτςι μιλιςαμε για το κρφλο τθσ γοργόνασ και τον Βαςιλιά 
Αλζξανδρο για να αιτιολογιςουμε γιατί οι παλιοί ναυτικοί διακοςμοφςαν με τθ γοργόνα τα 
καράβια τουσ. 
   το τζλοσ κόψαμε τθ γοργόνα, που κα χρθςιμοποιοφςαμε ωσ διακοςμθτικό ςτοιχείο ςτο 
παιχνίδι. 
 
 



12θ-13θ ςυνάντθςθ 
 
    υνεχίςαμε να φτιάχνουμε τα κφματα, μιλιςαμε για τισ μεταβολζσ του καιροφ, τθ 
φουρτουνιαςμζνθ και τθ γαλθνεμζνθ κάλαςςα. Όταν τελειϊςαμε το κάψιμο των κυμάτων 
διαβάςαμε ζνα παραμφκι με κζμα τθ γοργόνα από το βιβλίο του Κ. Καφαντάρθ «Ελλθνικά 
Παραμφκια» (1988) 
 
14θ -15θ ςυνάντθςθ 
 
    ιμερα, ζπρεπε να βροφμε ζνα τρόπο ϊςτε να ςτερεϊςουμε τα κφματα ςτο χαρτόνι τθσ 
μακζτασ. Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ τα παιδιά είχαν τθν ευκαιρία να εργαςτοφν 
ομαδικά. Να αςκιςουν δεξιότθτεσ λεπτισ κινθτικότθτασ, να προςπακιςουν να βρουν λφςεισ 
Για τα προβλιματα που παρουςιάηονταν (π.χ. με ποιο τρόπο κα κατάφερναν να ςτερεϊςουν 
τα κφματα).Με αφορμι τισ δοκιμζσ που ζκαναν για να ςτθρίξουν τα κφματα κατανόθςαν 
ότι οι ευκείεσ γραμμζσ (βάςθ των κυμάτων)δεν μποροφν να αποτελζςουν μόνεσ τουσ ςθμείο 
ςτιριξθσ ζτςι δθμιοφργθςαν υποςτθρίγματα (το ςχιμα γίνεται γεωμετρικό ςϊμα μζςω τθσ 
βιωματικισ μάκθςθσ) 
   Όταν ςτθρίχτθκαν τα κφματα ςχθμάτιςαν παράλλθλεσ ευκείεσ και ςυηθτιςαμε γι αυτό. 
 
 
 
 

 
Photo 7 : Οι μακθτζσ προςπακοφν να ςτθρίξουν τα κφματα 
 
16θ –και 20θ ςυνάντθςθ 
 
    Αφοφ ςτερεϊςαμε τα κφματα, αρχίςαμε να κόβουμε τουσ αρικμοφσ και τα διακοςμθτικά 
ςτοιχεία για τθν καταςκευι(π.χ. λωρίδεσ χαρτονιοφ διαφορετικοφ χρϊματοσ, μικρά ψαράκια 
που κολλικθκαν πάνω ςτα κφματα). 
   υνεχίςαμε  με τθν καταςκευι για τα πιόνια χρθςιμοποιϊντασ ςκλθρά  χαρτόνια, ςε 
διάφορα χρϊματα, κι εδϊ ζπρεπε να βροφμε λφςεισ για τθν καταςκευι και ςτιριξι τουσ. Αυτι 
θ αναηιτθςθ μασ βοικθςε ςτθν ςτενι ομαδικι εργαςία. 
 
 



 

 
Photo 8: Χριςθ ψαλιδιοφ, κόβουμε τουσ αρικμοφσ 
 
 
    τθν διάρκεια αυτϊν των ςυναντιςεων  μιλιςαμε για το επάγγελμα του ναυτικοφ και 
ειδικότερα για τα κακικοντα του καπετάνιου, του λοςτρόμου, του μθχανικοφ, του ναφτθ και 
πϊσ μπορεί ςε γενικζσ γραμμζσ να είναι θ ηωι ςτο καράβι. Ακόμα ςυηθτιςαμε για τα ροφχα 
των ναυτικϊν παλαιότερα και ςιμερα, ςυγκρίνοντασ μια εικόνα ενόσ υριανοφ ναυτικοφ(από 
το βιβλίο «Ναυτικό μουςείο τθσ Ελλάδασ ( 1989)», με τθν εικόνα ενόσ ςθμερινοφ ζνςτολου 
ναυτικοφ.  
  Οι μακθτζσ που είχαν ςυγγενείσ ι γνωςτοφσ ναυτικοφσ μασ είπαν τι γνϊριηαν για τθ ηωι ενόσ 
ναυτικοφ. 
 
 
 
21θ ςυνάντθςθ 
 
 
  Μιλιςαμε για το λιμάνι του Πειραιά, τα παιδιά περιζγραψαν ςκθνζσ που είχαν δει από τθ 
ηωι ςτο λιμάνι (π.χ. φόρτωςθ καραβιοφ, επιβάτεσ να φεφγουν ι να ςυναντοφν τουσ δικοφσ 
τουσ).  
   Ζγινε δραματοποίθςθ, υποδφκθκαν ταξιδιϊτεσ ςε ςκθνζσ αποχαιρετιςμοφ και ςυναντιςεων 
ςε κάποιο λιμάνι, ακόμθ υποδφκθκαν ζναν ταξιδιϊτθ που ζχαςε το ειςιτιριό του ι τθ βαλίτςα 
του. 
’ αυτι τθ ςυνάντθςθ ολοκλθρϊςαμε τθν καταςκευι του παιχνιδιοφ. 
 
 



 
 
Photo 9 : Σο τελικό αποτζλεςμα 
 
   ε όλθ τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, όπου αυτό ιταν δυνατόν ακοφγαμε μουςικι. τα  
μουςικά κζματα που ακοφςαμε ςυμπεριλαμβάνονταν παιδικά ι νθςιϊτικα τραγοφδια που 
ςχετίηονταν με τθ κάλαςςα. 
  
22θ ςυνάντθςθ  
 
   Δόκθκε ςτουσ μακθτζσ φωτοτυπία με δφο ςτροφζσ από το τραγοφδι τθσ γοργόνασ που 
υπάρχει ςτο κεατρικό ζργο για παιδιά το «Ακάνατο νερό» (ωτρίνθ- Μ.Κυριακι,1997). Οι 
μακθτζσ αφοφ το διάβαςαν αςχολικθκαν με τισ γραπτζσ δραςτθριότθτεσ που υπιρχαν ςτο 
φφλλο εργαςίασ. ’Ζπειτα παίξαμε χρθςιμοποιϊντασ το παιδαγωγικό παιχνίδι, ζχοντασ ωσ 
«δοκιμαςίεσ» ερωτιςεισ από το μφκο τθσ γοργόνασ. 
  Σα παιδιά για το παιχνίδι είχαν χωριςτεί ςε τρεισ ομάδεσ, για να μπορζςουν να προχωριςουν 
τα πιόνια, ζπρεπε να απαντιςουν ςωςτά ςε αντίςτοιχεσ ερωτιςεισ με τον αρικμό των μελϊν 
τθσ κάκε ομάδασ. 
 
23θ ςυνάντθςθ  
 
    τουσ μακθτζσ διαβάςτθκε και εξθγικθκε ζνα απλό κείμενο, που είχε ωσ κζμα τα 
δεξαμενόπλοια και τι μπορεί να ςυμβεί όταν γίνει κάποιο ατφχθμα και το πετρζλαιο χυκεί ςτθ 
κάλαςςα, πϊσ επθρεάηεται θ υγεία των καλάςςιων οργανιςμϊν, αναφζρκθκαν οι επιπτϊςεισ 
ςτα καλαςςοποφλια που μποροφν να πεκάνουν, γιατί δεν μποροφν να επιπλεφςουν ι να 
πετάξουν με λαδωμζνα φτερά. το τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ, ζκαναν ζνα πείραμα, 
χρθςιμοποιϊντασ φτερά από πουλιά, άπλωςαν, με το βαμβάκι πετρζλαιο ςτο ζνα φτερό και 
νερό ςτο άλλο και παρατιρθςαν τι ςυμβαίνει. 
 
24θ ςυνάντθςθ 
 
   υνεχίςαμε το ίδιο κζμα, για τθν προςταςία τθσ κάλαςςασ και τθσ ακτισ. Χρθςιμοποιϊντασ 
ζνα μικρό κείμενο με τίτλο «Ραντεβοφ ςτθν παραλία» το οποίο αναφερόταν ςτα ςκουπίδια, 



τισ πλαςτικζσ ςακοφλεσ που ρίχνονται ςτθ κάλαςςα ι τισ βλζπουμε ςτισ ακτζσ. υηθτιςαμε τι 
μποροφμε να κάνουμε εμείσ. Χρθςιμοποιιςαμε το παιχνίδι ςτο τζλοσ τθσ δράςθσ, κάνοντασ 
ερωτιςεισ από το νζο λεξιλόγιο των κειμζνων όπωσ ( ρφπανςθ, μόλυνςθ δεξαμενόπλοιο κλπ). 
  Για τα κείμενα που δόκθκαν και διαβάςτθκαν ςτα παιδιά , πιραμε ιδζεσ από τα βιβλία «Η 
φφςθ ςε κίνδυνο» (P.Harlow & S. Morgan,  1995 ) και «50 απλά πράγματα που μποροφν να 
κάνουν τα παιδιά για να ςϊςουν τθ γθ» (J. Javana- the earth works group,1990). 
 
25θ – και 30θ ςυνάντθςθ 
 
    Αυτι τθν εβδομάδα χρθςιμοποιιςαμε το παιχνίδι ςτθ κακθμερινι ςχολικι δραςτθριότθτα. 
Ο δάςκαλοσ τθσ τάξθσ ζλαβε μζροσ ςϋ όλθ τθ δραςτθριότθτα. Παίηοντασ τα παιδιά άλλοτε 
χωριςμζνα ςε ομάδεσ ι ατομικά, ανάλογα με το θμεριςιο μάκθμα, κλικθκαν να περάςουν τισ 
διάφορεσ «δοκιμαςίεσ» ϊςτε να φτάςουν πρϊτοι ςτο τζρμα του επιτραπζηιου παιχνιδιοφ.     
Ερωτιςεισ που ζγιναν ιταν π.χ γράψε ςτον πίνακα τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, ι διαβάηω αργά 
και κακαρά ζνα κείμενο, εκτελϊ μια αρικμθτικι πράξθ κλπ. Οι ερωτιςεισ προςαρμόηονταν 
ανάλογα με το επίπεδο, τισ ανάγκεσ των παιδιϊν και ιταν ςχετικζσ με το εκάςτοτε διδακτικό 
αντικείμενο. 
 
     το τζλοσ των δραςτθριοτιτων ο δάςκαλοσ ςυμπλιρωςε τθ λίςτα τελικισ παρατιρθςθσ,  
(Post test) και προχωριςαμε ςτθν ανάλυςθ και επεξεργαςία των παραμζτρων παρατιρθςθσ.  
 
 
Συμπεράςματα-Προτάςεισ 
 
     Μετά τθν ολοκλιρωςθ  τθσ διαδικαςίασ παρουςίαςθσ, εφαρμογισ του παιδαγωγικοφ 
παιχνιδιοφ, αλλά και τθσ ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ των παραμζτρων παρατιρθςθσ, 
διαπιςτϊκθκε βελτίωςθ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ ςε διαφορετικό βακμό ςε κάκε ζναν από  
τουσ τομείσ εξζταςθσ. Αναλυτικότερα, υπιρξε βελτίωςθ ςτον αιςκθςιοκινθτικό ςυντονιςμό, 
ςτθ ςυμμετοχικότθτα, ςτθν προςοχι, ςτο ενδιαφζρον για τισ παρεχόμενεσ δραςτθριότθτεσ. 
 
    Οι δραςτθριότθτεσ παρουςίαςθσ κα μποροφςαν να εμπλουτιςτοφν και με άλλεσ δράςεισ, 
για παράδειγμα ,κα μποροφςε να γίνει ζνα φανταςτικό ταξίδι ςτθν ιςτορία και τον πολιτιςμό 
του Αιγαίου πελάγουσ, όπου τα παιδιά ζρχονται ςε επαφι με παραδοςιακά  αιγαιοπελαγίτικα 
τραγοφδια, κάνουν ςυγκρίςεισ με τουσ ρυκμοφσ τθσ Ηπείρου. Ανιχνεφουν ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ ενόσ ορεινοφ και ενόσ νθςιωτικοφ χωριοφ ,μιλοφν για τα επαγγζλματα του κάκε 
τόπου. Επίςθσ ,κα μποροφςαν να αςχολθκοφν από τθ μυκολογία με τισ καλαςςινζσ κεότθτεσ 
(Ωκεανόσ, Νθρζασ, Ποςειδϊνασ κλπ).Ή να μάκουν παροιμίεσ, αινίγματα ςχετικά με τθ 
κάλαςςα, να διαβάςουν ποιιματα ,κείμενα  που αναφζρονται ςτθ κάλαςςα ,να μάκουν 
παραδοςιακά νθςιϊτικα τραγοφδια. 
   Ανάλογα με τισ ανάγκεσ των μακθτϊν ο δάςκαλοσ κα μπορζςει να τροποποιιςει και να 
εμπλουτίςει τισ δραςτθριότθτεσ. 
 
     Το  ςυγκεκριμζνο παιδαγωγικό παιχνίδι, είναι δυνατό να ενταχκεί πζρα από τισ δραςτθ- 
 ριότθτεσ του ειδικοφ ςχολείου, ςε ςχολείο γενικισ εκπαίδευςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ευζλικτθσ 
ηϊνθσ.  



       Σε ςχολείο γενικισ εκπαίδευςθσ, ςτο οποίο κα εφαρμόηεται θ πλιρθσ ςχολικι 
ενςωμάτωςθ για παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ, όπου κα εκπαιδεφονται μζςα ςτθ 
ςυνθκιςμζνθ τάξθ ςυμμετζχοντασ ςτθν ίδια διδακτικι διαδικαςία με τουσ υπόλοιπουσ 
μακθτζσ τθσ τάξθσ. 
     Η αξιοποίθςθ του παιχνιδιοφ και η ζνταξή του ςτην καθημερινή ςχολική πρακτική, είναι 
ανοικτι ςε πολλζσ εναλλακτικζσ προτάςεισ. Επαφίεται ςτο δάςκαλο, ο οποίοσ ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ, τισ δυνατότθτεσ ι τισ ελλείψεισ των μακθτϊν του κα μπορζςει να εμπλουτίςει τισ 
δραςτθριότθτεσ, ϊςτε να επιτφχει τουσ παιδαγωγικοφσ και εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ που ζχει 
κζςει, για να ςυντελεςτεί θ μάκθςθ, να αναπτυχκεί το ταλζντο, να ανακαλυφκοφν οι 
ικανότθτεσ. 
 
    Πιςτεφοντασ ςτθν παροχι ίςων ευκαιριϊν ςτθν εκπαίδευςθ των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ 
και δυνατότθτεσ, ςτοχεφοντασ ςτθν επαγγελματικι αποκατάςταςθ, ςτθρίηοντασ το πάκοσ τουσ 
για ανεξαρτθςία και αυτοδυναμία. 
 
 
 

 
Photo 10 : Χριςθ-ζνταξθ του παιχνιδιοφ ςτθ ςχολικι κακθμερινότθτα 
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