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Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι μαθητές του Ε2 με τη 

δασκάλα των Αγγλικών Ζωή Μαλιβίτση και τη δασκάλα Φυσικής 

Αγωγής Χαλιαμάλια Βάννα υλοποίησαν πολιτιστικό πρόγραμμα, 

το οποίο εντασσόταν στη θεματολογία παιχνίδι-παράδοση-

διαπολιτισμικότητα, σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτιστικών 

Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. με τίτλο: «Ελλάδα – Αγγλία: παίζω 

στο χθες και στο σήμερα» 

Οι παιδαγωγικοί στόχοι που είχαν τεθεί ήταν: 

 Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την παράδοση και να 

γνωρίσουν την κουλτούρα μιας άλλης χώρας στο χώρο του 

παιχνιδιού – διαπολιτισμικός χαρακτήρας παιχνιδιού. 

 Να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να παίζουν στους ελεύθερους 

χώρους σε μαζικά παιχνίδια με στόχο την κοινωνικοποίησή 

τους. 

 Να αποτραπούν οι μαθητές από το ατομικό παιχνίδι στο 

σπίτι (π.χ. Η/Υ). 

 Να ενισχυθεί στους μαθητές η έννοια του υγιεινού τρόπου 

ζωής. 

 Μέσα από την ύπαρξη όμοιων παιχνιδιών στις δυο χώρες, 

να κατανοήσουν οι μαθητές τις κοινές μας αντιλήψεις στο 

χώρο του παιχνιδιού – το παιχνίδι ως μέσο σύσφιξης των 

σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους. 

 Να δοθεί στους μαθητές μια πιο διασκεδαστική προσέγγιση 

στο πρόγραμμα σπουδών της Φυσικής Αγωγής και της 

Αγγλικής Γλώσσας. 

Υλοποίηση δράσεων: 

 Μελέτη από τις διδάσκουσες της σχετικής βιβλιογραφίας κι 

επιλογή παιχνιδιών. Παρουσίαση στους μαθητές του 

ορισμού του παιχνιδιού και του παιδαγωγικού & 

κοινωνικοποιητικού του ρόλου. Παροχή πληροφοριών για 

κάθε παιχνίδι που επιλέχτηκε. 

 Οδηγίες στους μαθητές για το πώς παίζεται το κάθε 

παιχνίδι (θεωρία) και κατόπιν πρακτική εξάσκηση. 

Φωτογράφηση ή/και βιντεοσκόπηση του κάθε παιχνιδιού. 

 Επίσκεψη στο Μουσείο Παραδοσιακών Παιχνιδιών και 

συζήτηση με συγγραφέα ή συγγραφείς βιβλίων για το παιδικό 

παιχνίδι. Αναζήτηση σε βιβλία αναφοράς (π.χ. 

εγκυκλοπαίδειες) ή στο Διαδίκτυο σχετικών με το θέμα 

πληροφοριών. Εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών 

ανάμεσα στις χώρες. 
 Δημιουργία από τους μαθητές αφίσας ή ατομικών έργων 

(ζωγραφιές–κατασκευές κλπ) με βάση τα όσα προηγήθηκαν. 

 Παρουσίαση των παιχνιδιών στο σύνολο του σχολείου. 
 


