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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα αφορά την αποτελεσματικότητα των παιχνιδιών για την 

εξοικείωση μικρών παιδιών στα πλαίσια των ομάδων με φυσικές διεπαφές 

Για το λόγο αυτό σχεδίασα και υλοποίησα μια διαδραστική και βιωματική 

παρέμβαση. Η παρέμβαση περιελάμβανε ένα διαδραστικό παιχνίδι με την 

εφαρμογή scratch και το makey-makey, ένα βιωματικό παιχνίδι συνεργασίας με 

απλά αντικείμενα της καθημερινότητας μας(μακαρόνια, ζαχαρωτό, κολλητική 

ταινία, σπάγκος) και μια συνέντευξη στο τέλος ώστε να εξαγάγω αποτελέσματα.  Οι 

συμμετέχοντες ήταν πρωτοετείς φοιτητές του παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής 

εκπαίδευσης, του πανεπιστημίου δυτικής Μακεδονίας. Ο αριθμός των 

συμμετεχόντων ήταν 32 και ήταν χωρισμένοι σε 8 ανομοιογενείς ομάδες( με βάση 

τη γνωριμία και το φύλο τους). Η παρέμβαση σχεδιάστηκε για 8 ώρες, 

πραγματοποιήθηκε από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στο γραφείο του κ. 

Παλαιγεωργίου. Στην αρχή οι συμμετέχοντες έπαιξαν δύο παιχνίδια( tetris, pac-

man) μέσω της φυσικής διεπαφής, το σώμα τους λειτουργούσε ως μέσο παιχνιδιού, 

στη συνέχεια χωρίστηκαν σε δυάδες ώστε να συνεργαστούν στην κατασκευή με τα 

μακαρόνια και το ζαχαρωτό και αφού ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια και η 

κατασκευή κλήθηκαν να συμμετέχουν στην συνέντευξη. 

Η αποτελεσματικότητα αυτής της παρέμβασης εκτιμήθηκε από τη συλλογή των 

δεδομένων μέσα από τις απαντήσεις που δόθηκαν στην συνέντευξη από τους 

πρωτοετείς φοιτητές που συμμετείχαν. Τα δεδομένα της έρευνας έδειξαν πως τα 

παιχνίδια φυσικής διεπεαφής βοήθησαν τους φοιτητές να γνωριστούν και να 

συνεργαστούν μεταξύ τους. Ήταν ένας εποικοδομητικός και διασκεδαστικός τρόπος 

ώστε να νιώσουν πιο οικεία.  

Λέξεις-φράσεις κλειδιά 

Icebreaker games, φυσική διεπαφή, παιχνιδοκεντρική μάθηση, αλληλεπίδραση, 

συνεργασία.  
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ABSTRACT 

This research is about the effectiveness of toys for familiarizing young children 

within groups with physical interfaces. 

That is why I designed and implemented an interactive and experiential intervention. 

Intervention included an interactive game with scratch and makey-makey, an 

experiential collaboration game with simple objects of our everyday life (spaghetti, 

sweets, adhesive tape, rope) and an interview in the end to produce results. The 

participants were first year students of the pedagogical department of elementary 

education at the University of Western Macedonia. The number of participants was 

32 and was divided into 8 heterogeneous groups (based on their acquaintance and 

gender). The intervention was planned for 8 hours and was held from 10am to 5pm 

in the office of Mr Palegeorgiou. At the beginning, the participants played two games 

(tetris, pac-man) through the physical interface and their body functioned as a 

means of play. They were then split into duplicates to co-operate with the macaroni 

and candy and after the completion of the toys and the construction were invited to 

participate in the show. The effectiveness of this intervention was assessed by the 

collection of data through the answers given to the interview by the first year 

students who participated. Research data has shown that natural dressing games 

have helped students get to know each other and work together. It was a 

constructive and fun way to feel more intimate. 

 

Keywords 

Icebreaker games, physical interface, game-centric learning, interaction, 

collaboration, 
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Πρόλογος 

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού» 

μου δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθώ με το πρόγραμμα scratch και την πλατφόρμα 

makey-makey. Χρησιμοποιώντας το scratch στη δημιουργία εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών και αξιοποιώντας το makey-makey  σε διεπαφές αντικειμένων 

αποφάσισα να ασχοληθώ με τις φυσικές διεπαφές μεταξύ των ανθρώπων. 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ασχοληθήκαμε με την εξοικείωση φοιτητών  μέσω 

των παιχνιδιών  φυσικής διεπαφής. Ο λόγος που αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό 

το θέμα είναι γιατί θεώρησα αρκετά ενδιαφέρον να ερευνήσω την 

αποτελεσματικότητα της φυσικής διεπαφής μεταξύ ανθρώπων που δεν 

γνωρίζονται. Το παιχνίδι της φυσικής διεπαφής είναι ένας διασκεδαστικός  τρόπος  

που μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος γνωριμίας και 

συνεργασίας.  Μέσα από την προσωπική μου εμπειρία σε σχολικές τάξεις γνωρίζω 

ότι είναι αρκετά δύσκολο να συνεργαστούν παιδιά που δεν έχουν καλές σχέσεις 

μεταξύ τους ή δεν κάνουν παρέα. Όμως η ενσώματη επαφή  συμβάλλει στην 

ευχάριστη  γνωριμία μεταξύ τους και αναπτύσσεται μεγαλύτερη οικειότητα ώστε να 

μπορέσουν οι μαθητές να συνεργαστούν σε μια πιθανή ομαδική εργασία εντός και 

εκτός σχολικής αίθουσας. Προκειμένου να ελέγξω την οικειότητα και την 

συνεργασία που μπορεί να αναπτυχθεί μέσω της φυσικής διεπαφής 

πραγματοποίησα την συγκεκριμένη εργασία σε πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι δεν 

γνωρίζονται μεταξύ τους.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθώ ότι η παρούσα εργασία δε θα μπορούσε να 

υλοποιηθεί χωρίς τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων και γι αυτό τους ευχαριστώ 

θερμά  όλους όσους στήριξαν τη μελέτη της εργασίας μου και συμμετείχαν στην 

ερευνητική μου προσπάθεια. Πιο συγκεκριμένα τον επόπτη της εργασίας, Λέκτορα 

καθηγητή Παλαιγεωργίου Γιώργος για την συμπαράσταση και καθοδήγηση στην 

πτυχιακή μου εργασία και τους πρωτοετείς φοιτητές που συμμετείχαν στο πρακτικό 

μέρος της έρευνας μου και με βοήθησαν στην εξαγωγή αποτελεσμάτων και 

συμπερασμάτων. 
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Εισαγωγή 

1. Η σημασία του παιχνιδιού 

 

Σύμφωνα με τον Neuman (2004) το παιχνίδι είναι αναζωογονητικό καθώς τα παιδιά 

παίζουν για να διοχετεύσουν την περίσσεια  ενέργειά τους και μέσω των παιχνιδιών 

διοχετεύονται καταπιεσμένα συναισθήματα. Αξίζει να επισημανθεί ότι ένα καλό 

παιχνίδι μπορεί να είναι μέσο κάθαρσης ή να βοηθήσει στη χαλάρωση μετά από μια 

δύσκολη συναισθηματική κατάσταση γι αυτό το λόγο χρησιμοποιείται και από τους 

ψυχολόγους για την αντιμετώπιση δύσκολων ψυχολογικών καταστάσεων. 

Πρόκειται για ένα είδος εξάσκησης των ενστικτωδών ικανοτήτων ,οι οποίες παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη μελλοντική ζωή των παιδιών. Επιπλέον, μέσα από τη 

διαδικασία του παιχνιδιού εκδηλώνονται διάφορα συναισθήματα, όπως της 

ευθυμίας που συνδέεται με το γέλιο και το παιχνίδι θεωρείται θεμελιώδες 

φαινόμενος της ανθρώπινης ύπαρξης καθώς συμβάλλει στην αλλαγή της 

προσωπικότητας, στην αλλαγή του εαυτού. Έτσι, λοιπόν, το παιχνίδι είναι ένα 

πρωτόγονο φαινόμενο, το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε ως ένα ενιαίο σύνολο και 

ως μια μορφή δράσης των παιδιών και των ενηλίκων.(Neuman, 2004) 

 

2. Icebreaker games 

 

Τα icebreaker games μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να γνωριστούν μεταξύ τους 

με αστείους τρόπους μέσα σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα. Κύριος στόχος των 

παιχνιδιών είναι η αλληλεπίδραση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας που θα 

τους επιτρέπουν να αισθάνονται θετικά και να συνεργάζονται αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιούνται και σε σχέση με άλλους στόχους του αναλυτικού προγράμματος, 

όπως: ανάπτυξη εννοιών χώρου, οπτικοκινητικής διάκρισης και συντονισμού, 

ανάπτυξη λεπτής και αδρής κινητικότητας, λόγου. Πολλά απ’ αυτά τα παιχνίδια 

παίζονται σε κύκλο, που από μόνος του, βοηθάει στη δημιουργία ισότιμων σχέσεων 

καθώς οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν ο ένας τον άλλον και να 

προσέχουν όλοι αυτόν που μιλάει. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός,  στα παιχνίδια 

γνωριμίας που έχουν ως στόχο να αποβάλλουν κάθε ανασφάλεια και αμηχανία των 
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μαθητών πρέπει να συμμετέχει ενθαρρύνοντας  και εμψυχώνοντας τα μέλη της 

ομάδας. Πρόκειται για παιχνίδια που θα χρησιμοποιήσουμε τόσο ώστε να 

ανακαλύψουν τα παιδιά τον εαυτό τους όσο και για να γνωριστούμε όλοι μεταξύ 

μας, δημιουργώντας ένα θετικό κλίμα επαφής και επικοινωνίας μεταξύ των μελών 

της ομάδας. Μέσα από το παιχνίδι σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και ενεργούμε. Ο 

συνδυασμός των συναισθημάτων και την κίνησης είναι που χαρακτηρίζεις το 

παιχνίδι και το κάνει να ξεχωρίζει (Φιλιππίδης & Γκιόλιας, 2001). Βασικά συστατικά 

των icebreaker games είναι οι κανόνες, τα επιτεύγματα, η πρόκληση και η 

αλληλεπίδραση. Τα παιδιά κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών βρίσκονται σε μια 

ψυχική ή σωματική διέγερση ή και τα δύο μερικές φορές ˙ αυτό συμβαίνει γιατί 

πολλά παιχνίδια βοηθάνε στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων καθώς μπορεί να 

έχουν τη μορφή άσκησης ή να έχουν εκπαιδευτικό, ψυχολογικό χαρακτήρα. Τέλος, 

το σημαντικότερο στη διαδικασία των παιχνιδιών είναι ότι όλα τα παιδιά 

διασκεδάζουν και όλοι «κερδίζουν» και αποκομίζουν σημαντικά οφέλη. Μερικά 

icebreaker games που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός θετικού κλίματος θα 

αναπτυχθούν παρακάτω. Επίσης, τα icebreaker games μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως προετοιμασία/προθέρμανση της σχολικής τάξης ώστε να 

αναπτυχθούν στενές σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας. Η εκκίνηση μιας τάξης 

με μια ευχάριστη/ «ζεστή» δραστηριότητα μπορεί να προάγει το ενδιαφέρον των 

μαθητών, να δημιουργήσει ένα φιλικό περιβάλλον, να αυξήσει τη συμμετοχή των 

μαθητών και να προσελκύσει την προσοχή τους. Ένα στάδιο προθέρμανσης είναι 

ένα προπαρασκευαστικό στάδιο που βοηθά τους μαθητές να αισθανθούν χαλαροί 

και επίσης θέτει μια θετική διάθεση για μάθηση (Rushidi, 2013). Ο Kay (1995) 

υποστηρίζει ότι τα προθέματα είναι διαφορετικοί τύποι δραστηριοτήτων που 

βοηθούν τους μαθητές να αρχίσουν να σκέφτονται, να ανασκοπούν τα υλικά που 

έχουν εισαχθεί και να δείξουν ενδιαφέρον για το μάθημα. Έτσι, μια ευχάριστη/ 

«ζεστή» δραστηριότητα χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει μια τάξη ένα ενδιαφέρον 

έργο και να βοηθήσει τους μαθητές να αισθάνονται άνετα στην τάξη.  

Ο Brown (2006) ορίζει ότι "οι προηγούμενες γνώσεις είναι γενικευμένες διανοητικές 

αναπαραστάσεις της εμπειρίας μας που είναι διαθέσιμες για να μας βοηθήσουν να 

κατανοήσουμε νέες εμπειρίες" Στην έναρξη ενός μαθήματος, είναι απαραίτητο να 

ενεργοποιήσουμε τις υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών και να τις συνδέσουμε με 

τις νέες πληροφορίες που θα μάθουν. Οι García και Martín (2004) αναφέρουν ότι 

ένας από τους στόχους της προθέρμανσης είναι η ενεργοποίηση των γνώσεων των 

φοιτητών/μαθητών. Οι δάσκαλοι πρέπει να καταλάβουν τι γνωρίζουν ήδη οι 

μαθητές σχετικά με το θέμα που πρόκειται να διδάξουν και πρέπει να συνδέσουν το 

θέμα με την παρούσα κατανόηση των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

ξεκινήσουν τη διδασκαλία από το σημείο για το οποίο οι μαθητές έχουν γνώση ή 

είναι εξοικειωμένοι (Cheung, 2001). Ο Rumelhart (1980) δηλώνει ότι "κατανοούμε 

κάτι μόνο όταν μπορούμε να το συσχετίσουμε με κάτι που ήδη γνωρίζουμε - μόνο 
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όταν μπορούμε να συσχετίσουμε τη νέα εμπειρία με μια υπάρχουσα δομή γνώσης" 

(Carrell, 1983, σ.82). Μια δραστηριότητα προθέρμανσης βοηθά τους μαθητές να 

ενεργοποιήσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους και επίσης να οδηγήσουν το μυαλό 

τους προς την κύρια δραστηριότητα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές 

μπορούν να δημιουργήσουν μια σύνδεση μεταξύ των παλαιών και των νέων 

πληροφοριών (Nemati & Habibi, 2012). Η μαθησιακή διαδικασία διευκολύνεται 

μέσω της δημιουργίας μιας θετικής σχέσης με τους μαθητές. Μια διασκεδαστική ή 

ενδιαφέρουσα τάξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους δασκάλους καθώς η 

προσωπικότητα και η διδασκαλία τους παροτρύνουν τον μαθητή να αποκτήσει 

θετική στάση απέναντι στη μάθηση (Krishnan & Hoon, 2002). Η στάση των 

δασκάλων είναι ένας σημαντικός παράγοντας (Klippen, 1985). Ο Klippen (1985) 

αναφέρει ότι ο εκπαιδευτής θέτει την ανασκόπηση σε μια τάξη χωρίς να γνωρίζει 

ότι επιλέγει συγκεκριμένους τύπους ασκήσεων και θεμάτων. Ο δάσκαλος μπορεί να 

βοηθήσει τους σπουδαστές να μιλήσουν για τις ιδέες και τις απόψεις τους σε 

κατάσταση με λιγότερες συγκρούσεις, αναπτύσσοντας σχέσεις με τους μαθητές 

(Lassche, 2005). Η δημιουργία μιας αίσθησης σχέσης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

στον δάσκαλο και τους μαθητές είναι η προϋπόθεση ώστε να δημιουργηθεί μια 

θετική ατμόσφαιρα στην τάξη (Richards & Bohlke , 2011). Οι Crookes και Schmidt 

(1991) ορίζουν ότι το κίνητρο είναι το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός των μαθητών 

για τα μαθησιακά υλικά και τα καθήκοντα που χρησιμοποιούνται στην τάξη και 

δείχνει το επίπεδο προσοχής τους , τη συγκέντρωση και την απόλαυση. Στο στάδιο 

της προετοιμασίας, η προθέρμανση μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα 

για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των σπουδαστών να τους παρακινήσουν. Αυτό το 

ενδιαφέρον δημιουργεί κίνητρα στους μαθητές για εξερεύνηση της μάθησης, για να 

αναπτύξει ευρεία γνώση και να αποκτήσουν δεξιότητες και εμπειρία. Ξεκινώντας 

μια τάξη με «ζεστή» δραστηριότητα είναι ένας καλός τρόπος για να προκληθεί το 

ενδιαφέρον μεταξύ των ανθρώπων και να τους δοθεί δυνατότητα να συμμετέχουν 

σε περαιτέρω δραστηριότητες ώστε να ξέρουν περισσότερα (Zhu, 2010) (Ashia  

Akther: 2014) 

2.1.   Κατηγορίες των Icebreaker games 

Αρχικά, τα icebreakes games μπορούμε να τα χωρίσουμε σε κατηγορίες όπως 

παιχνίδια γνωριμίας, δημιουργικά, συνεργατικά παιχνίδια, παιχνίδια με τη βοήθεια 

του σώματος, μουσικά παιχνίδια και παιχνίδια με μπάλα. Στα παιχνίδια γνωριμίας 

ανήκουν το Mix & meet, το Name bingo, το mingle,mingle,mingle, Όλοι στον κύκλο 

να γνωριστούμε, Κινηθείτε να γνωριστούμε, Two truths and a tale και Speed 

dating with a twist.   

Στο Mix & Meet Κάθε άτομο παίρνει κάποια Μ&Μ. Το κάθε χρώμα έχει διαφορετικό 

νόημα. Μπλε= Οικογένεια, Κόκκινο= χόμπι, Πράσινο= σχολείο, Κίτρινο= φίλοι, 
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Καφέ= μουσική, ταινίες. Όσο πιο πολλά Μ&Μ έχουν στα χέρια τους τόσα πιο πολλά 

πρέπει να πουν. Για παράδειγμα, 3μπλε= 3 πράγματα για την οικογένεια. 

(https://youthgroupgames.com.au/youth-group-icebreaker-games/) 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

                 

                    

 

                         

 

 

Mix & meet 

 

 

 

 

 

 

https://youthgroupgames.com.au/youth-group-icebreaker-games/
https://www.google.gr/search?rlz=1C1CHZL_enGR691GR691&biw=1517&bih=735&tbm=isch&sa=1&ei=LsArW__xBIHbsAfs55GQDw&q=mix+%26+meet+icebreaker+game&oq=mix+%26+meet+icebreaker+game&gs_l=img.3...23816.29110.0.29379.23.18.0.0.0.0.366.1273.0j5j0j1.6.0....0...1c.1.64
Mix& Meet
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Το name bingo είναι ένα αρκετά γνωστό παιχνίδι, ειδικά στο εξωτερικό.  

Δημιουργούμε ένα φύλλο bingo 4χ4 με προσωπικές δηλώσεις το κάθε κουτάκι. Για 

παράδειγμα, « έχει μακριά μαλλιά», «έχει περισσότερα από 2 αδέρφια». Δίνουμε 

στα παιδιά τα φύλλα bingo, του δίνουμε και στυλό και τους αφήνουμε να 

συμπληρώσουν το φύλλο. Νικητής παιχνιδιού: Αυτός που θα συμπληρώσει το 

φύλλο του και θα πει τη λέξη bingo. (https://youthgroupgames.com.au/youth-

group-icebreaker-games/) 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                     

 

 

 

                        Bingo 

 

 

Στο mingle mingle mingle συγκεντρώνουμε όλη την ομάδα και ο ηγέτης που τρέχει 

το παιχνίδι κάνει μια ερώτηση κατηγορίας, για παράδειγμα  ποιο είναι το 

αγαπημένο σας χρώμα. Ο κάθε παίκτης θα αρχίσει να λέει το δικό του αγαπημένο 

χρώμα και θα πρέπει να βρει τους άλλους στην ομάδα που έχουν το ίδιο αγαπημένο 

χρώμα. Όταν ένας παίκτης βρίσκει έναν άλλο παίκτη που έχει την ίδια απάντηση με 

αυτούς, τότε ενώνονται μαζί και συνεχίζουν να περνούν γύρω από την ομάδα που 

ψάχνει για περισσότερους ανθρώπους με την ίδια απάντηση. Μετά από περίπου 

ένα λεπτό (ο ηγέτης μπορεί να καλέσει "STOP". Κάθε ομάδα πρέπει να πει  την 

https://youthgroupgames.com.au/youth-group-icebreaker-games/
https://youthgroupgames.com.au/youth-group-icebreaker-games/
https://www.google.gr/search?rlz=1C1CHZL_enGR691GR691&biw=1517&bih=735&tbm=isch&sa=1&ei=TMArW73ZJsPykwXb15WADg&q=BINGO+icebreaker+game&oq=BINGO+icebreaker+game&gs_l=img.3..0i19k1l2j0i5i30i19k1j0i8i30i19k1.716030.717281.0.717609.6.6.0.0.0.0.207.746.0j3j1.4.
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απάντησή της. Εάν υπάρχουν δύο άτομα / ομάδες που έχουν την ίδια απάντηση 

αλλά δεν συνδέονται μεταξύ τους τότε φεύγουν από τον επόμενο γύρο. 

(https://youthgroupgames.com.au/youth-group-icebreaker-games/) 

Το επόμενο παιχνίδι γνωριμίας είναι το «Όλοι στον κύκλο να γνωριστούμε». Στο 

συγκεκριμένο παιχνίδι όλα τα παιδιά σχηματίζουν έναν κύκλο. Στη μέση στέκεται 

η/ο εκπαιδευτικός κρατώντας μία μπάλα. Κάθε φορά πετάει την μπάλα σε ένα από 

τα παιδιά και αυτό το επιστρέφει λέγοντας το όνομά του. Τα υπόλοιπα παιδιά 

χαιρετούν κάθε παιδί, π.χ., «Γεια σου Πέτρο». Στον επόμενο γύρο, κάθε παιδί λέει 

το όνομά του και μαζί αναφέρει και μια του προτίμηση, π.χ., το φαγητό που 

προτιμά. Τα υπόλοιπα παιδιά χαιρετούν και πάλι κάθε παιδί, π.χ., «Γεια σου Πέτρο 

που σου αρέσουν τα μακαρόνια». Στο τέλος, πετάμε την μπάλα τυχαία σε κάποιο 

παιδί και χωρίς να απαντήσει αυτό, τα παιδιά πρέπει να θυμηθούν όνομα και 

προτιμήσεις, π.χ., «Γεια σου Ελένη που σου αρέσει η πίτσα και το μπλε χρώμα».  

Παρόμοιο παιχνίδι γνωριμίας με το προηγούμενο είναι το «Κινηθείτε να 

γνωριστούμε». Σε αυτό το παιχνίδι όλα τα παιδιά σχηματίζουν και πάλι έναν κύκλο. 

Αρχίζοντας τυχαία από ένα παιδί, λέει το όνομά του και κάνει μία συγκεκριμένη 

κίνηση, π.χ. «είμαι η Μαρία» και κάνει μια υπόκλιση. Τα υπόλοιπα παιδιά 

χαιρετούν κάθε παιδί και επαναλαμβάνουν την κίνηση που έκανε. Στους επόμενους 

γύρους επαναλαμβάνονται όλες οι κινήσεις με τη σειρά και τυχαία. 

 Ένα άλλο παιχνίδι γνωριμίας που είναι σε μορφή συνέντευξης και τα παιδιά έχουν 

το ρόλο δημοσιογράφου είναι «speed dating with a twist». Σε αυτό το παιχνίδι 

ρυθμίζουμε τις καρέκλες σε 2 κύκλους, έναν μικρό κύκλο και έναν μεγαλύτερο 

κύκλο έξω από αυτόν. Βεβαιωνόμαστε ότι οι καρέκλες είναι στραμμένες η μια 

μπροστά στην άλλη και ότι υπάρχουν ίσες ποσότητες. Κάθε παιδί θα καθίσει 

μπροστά από ένα άλλο παιδί, μπορεί να είναι το ίδιο φύλο ή το αντίθετο και θα έχει 

το καθήκον να απαντήσει στις ερωτήσεις μέσα σε 30’’ προτού περάσουν στον 

επόμενο. Ακολουθεί μια λίστα ερωτήσεων που ζητάμε από τα παιδιά να 

απαντήσουν. Το παιδί που κάθεται στον εσωτερικό κύκλο ρωτά το παιδί που 

κάθεται στον εξωτερικό κύκλο. (https://youthgroupgames.com.au/youth-group-

icebreaker-games/) 

Τέλος, παιχνίδι γνωριμίας που ουσιαστικά μπορεί να λειτουργήσει και ως 

αξιολόγηση όσων γνωρίζουν τα παιδιά για τους συμμαθητές τους είναι το two 

truths and a tale στο οποίο κάθε παιδί κάνει 3 δηλώσεις για τον εαυτό του(2 

αλήθειες, 1 ψέμα). Μόλις ένα άτομο κάνει τις δηλώσεις του, η υπόλοιπη ομάδα 

πρέπει να μαντέψει ή να ψηφίσει ποια δήλωση είναι η ιστορία- το ψέμα. 

Λειτουργεί καλύτερα όταν δίνουμε στην ομάδα κάποιο χρόνο για να σκεφτεί τις 

δηλώσεις τους και να τις γράψουν. Μέσα από τα παιχνίδια γνωριμίας οι μαθητές 

μαθαίνουν τα ονόματα των συμμαθητών τους, τις προτιμήσεις τους και κάποια 

https://youthgroupgames.com.au/youth-group-icebreaker-games/
https://youthgroupgames.com.au/youth-group-icebreaker-games/
https://youthgroupgames.com.au/youth-group-icebreaker-games/


14 
 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. (https://youthgroupgames.com.au/youth-group-

icebreaker-games/) 

Η επόμενη κατηγορία icebreaker games είναι τα δημιουργικά, συνεργατικά 

παιχνίδια που αναπτύσσουν την δημιουργικότητα και τη φαντασία των παιδιών. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα εξής παιχνίδια: Team architect, θεατρικό 

παιχνίδι, θόρυβοι ζώων, κούπες, νερό- ο ρύπος και μουσικές καρέκλες με 

σκουπίδια.  

 

Στο team architect τα παιδιά δημιουργούν μια κατασκευή με ελάχιστες ποσότητες 

υλικών. Για παράδειγμα, κάθε ομάδα έχει μπαστούνια και ρολό κολλητικής ταινίας 

για να σχηματίσουν μια γέφυρα που θα στηρίζει ένα βιβλίο. Αφού διατεθεί ο 

απαραίτητος χρόνος κατασκευής, όλες οι ομάδες έρχονται μαζί και δοκιμάζουν τις 

δομές των κατασκευών. (https://youthgroupgames.com.au/youth-group-icebreaker-

games/) 

 

Ένα άλλο παιχνίδι στο οποίο οι μαθητές μπορούν να ξεδιπλώσουν το υποκριτικό 

τους ταλέντο είναι το θεατρικό παιχνίδι. Χωρίζουμε τους μαθητές σε 2 ομάδες και 

τους ζητάμε να διαβάσουν μια ιστορία από τους μύθους του Αισώπου. Όταν 

τελειώσει ο χρόνος τους, τους ζητάμε να αναπαραστήσουν μια σκηνή που τους 

άρεσε ή ολόκληρη την ιστορία. Οι μαθητές θα μοιράσουν ρόλους και θα γίνουν 

πρωταγωνιστές της ιστορίας τους εκφράζοντας το καλλιτεχνικό τους ταλέντο. 

(https://youthgroupgames.com.au/youth-group-icebreaker-games/) 

 

Το επόμενο παιχνίδι έχει κι αυτό θεατρική διάθεση καθώς οι μαθητές αξιοποιούν τη 

φωνή τους και το σώμα τους για να εκφραστούν. Πρόκειται για το παιχνίδι 

«θόρυβοι ζώων». Βάζουμε την ομάδα μας να φτιάξει έναν μεγάλο κύκλο και να 

κοιτάει προς τα μέσα. Μπαίνει ένας μαθητής μέσα στον κύκλο και διαλέγει έναν 

ήχο ζώου π.χ. του ελέφαντα. Θα μπορούσαν να κάνουν έναν ήχο σαν τρομπέτα ενώ 

παράλληλα θα κουνούσαν και το χέρι τους σαν προβοσκίδα. Στη συνέχεια, περνάμε 

γύρω από τον κύκλο και ζητάμε από κάθε παίκτη να  επιλέξει έναν ήχο ζώου. Οι 

ήχοι πηγαίνουν με τη σειρά.  Ο πρώτος παίκτης θα κάνει τον δικό του θόρυβο και 

στη συνέχεια θα το μεταβιβάσει σε κάποιον άλλο, κάνοντας το θόρυβο των ζώων. 

Έτσι μπορεί να πάει "ελέφαντας - γάτα", τότε όποιος είναι η γάτα πρέπει να 

ανταποκριθεί "γάτα γαϊδουράκι" κ.λπ. Εάν ένας παίκτης χρειαστεί πολύ χρόνο για 

να απαντήσει, ή να περάσει πίσω, ή να το κάνει, τότε είναι εκτός παιχνιδιού.  

 

Το παιχνίδι «κούπες» έχει συνεργατικό αλλά και ανταγωνιστικό χαρακτήρα καθώς 

οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Τοποθετούμε 20 ή περισσότερα 

φλιτζάνια στη μέση του δωματίου, βάλτε τα μισά από αυτά ανάποδα και το άλλο 

μισό με το σωστό τρόπο. Διαχωρίστε την ομάδα σε 2 ομάδες και δώστε σε κάθε 

https://youthgroupgames.com.au/youth-group-icebreaker-games/
https://youthgroupgames.com.au/youth-group-icebreaker-games/
https://youthgroupgames.com.au/youth-group-icebreaker-games/
https://youthgroupgames.com.au/youth-group-icebreaker-games/
https://youthgroupgames.com.au/youth-group-icebreaker-games/
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ομάδα ένα όνομα (δηλ. οι πάνω και οι κάτω) - η ομάδα "πάνω" πρέπει να γυρίσει 

όσο το δυνατόν περισσότερα κύπελλα και η ομάδα "κάτω" πρέπει να τα γυρίσει 

ανάποδα. Όταν τελειώσει το χρονικό όριο, μετράμε όλα τα κύπελλα και όποια 

ομάδα έχει το πιο ανεπτυγμένο τρόπο κερδίζει. 

(https://youthgroupgames.com.au/youth-group-icebreaker-games/) 

 

Τα τελευταία δύο παιχνίδια έχουν περιβαλλοντικό χαρακτήρα και παρακινούν τους 

μαθητές να προστατεύουν το περιβάλλον και να κάνουν ανακύκλωση. Στόχος του 

παιχνιδιού «Ο ρύπος» είναι η ρύπανση ,οι κίνδυνοι και η διαχείριση. Σχηματίζουμε 

έναν μεγάλο κύκλο. Ένας μένει στο κέντρο του κύκλου με δεμένα μάτια. Αυτός 

συμβολίζει τον «ρύπο». Σχηματίζουμε έναν κύκλο, όλοι οι συμμετέχοντες και 

κρατιόμαστε από τα χέρια. Ένας από τους συμμετέχοντες μπαίνει στο κέντρο του 

κύκλου και παριστάνει τον ρύπο. Του δίνεται ένα κείμενο, το οποίο διαβάζει δυνατά 

και εξηγεί τι είδους ρύπος είναι, από πού προέρχεται και πως έχει καταλήξει εκεί. 

Μετά του δένουμε τα μάτια και αφού τον στριφογυρίσουμε γύρω από τον εαυτό 

του, τον αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί προς όποια κατεύθυνση θέλει, με σκοπό να 

απεγκλωβιστεί από τον κύκλο και να είναι ελεύθερος να συνεχίσει ως ρύπος την 

διαδρομή του. Ο κύκλος πρέπει συντονισμένα και σε απόλυτη ησυχία να κινείται 

ταυτόχρονα και όμοια με τον ρύπο, έτσι ώστε ο ρύπος να μην μπορέσει να ξεφύγει 

έξω από τον κύκλο. Αν παρόλα αυτά ο ρύπος καταφέρει να σπάσει τον κύκλο και να 

βγει έξω από αυτόν, τότε θα πρέπει να μας περιγράψει την συνέχεια του ταξιδιού 

του, που θα καταλήξει και τι θα γίνει στο τέλος. Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση για 

τα είδη  ρύπων, τους κινδύνους τους προς το περιβάλλον, τον άνθρωπο,  την 

διαδρομή τους, την ορθή και μη διαχείριση τους, τις δικές μας ευθύνες και 

συμπεριφορές.  Στόχος του παιχνιδιού «Μουσικές καρέκλες με σκουπίδια» είναι ο 

διαχωρισμός υλικών. Μέσα σε ένα κύκλο τα μέλη της ομάδας τρέχουν κρατώντας 

ένα αντικείμενο συσκευασίας στο χέρι το οποίο το ανταλλάσσουν με κάποιον και 

αυτό με τη σειρά του με κάποιον άλλον κ.ο.κ. μέχρι να σταματήσει η μουσική ή 

μέχρι να δοθεί σύνθημα. Με το σύνθημα τρέχουν και το πετούν στον αντίστοιχο 

κάδο με τη σωστή ένδειξη «γυαλί», «χαρτί», «αλουμίνιο», «πλαστικό» κοκ. Οι κάδοι 

είναι διάσπαρτοι στο χώρο κάπου μακριά έξω από τον κύκλο.  

 

Η τρίτη κατηγορία είναι τα παιχνίδια με τη βοήθεια του σώματος. Σε αυτή την 

κατηγορία ανήκουν οι «παράξενοι χαιρετισμοί», «η τάξη με τα μάτια του φίλου 

μου», οι «καθρέφτες», η «μικρή τυφλόμυγα», το «άγγιξε με» ο «μυστικός χορός» 

και το «οδηγός και αυτοκίνητο».  

Στο παιχνίδι παράξενοι χαιρετισμοί τα παιδιά κινούνται ελεύθερα στο χώρο. Δίνουν 

τα χέρια και χαιρετιούνται με όποιον συναντήσουν. Μετά διαλέγουν τρία μέλη 

τουσώματος και με αυτά θα πρέπει να χαιρετήσουν όποιον συναντήσουν αντί να 

δώσουν τα χέρια. π.χ. Μπορούν να χαιρετίσουν με μύτη, πόδι, ώμους ή στο 

https://youthgroupgames.com.au/youth-group-icebreaker-games/
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χαιρετισμό να δώσουν πόδι με ώμο. Το παιχνίδι είναι διασκεδαστικό και 

απελευθερώνει γρήγορα τα παιδιά, τα οποία κινούνται ευχάριστα προσπαθώντας 

να χαιρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους.  

Το επόμενο παιχνίδι ‘επαφής’ είναι «η τάξη με τα μάτια του φίλου μου» στο οποίο 

τα παιδιά γίνονται ζευγάρια. Το ένα παίρνει τον αριθμό ένα (1) και το άλλο τον 

αριθμό δυο (2). Το παιδί με τον αριθμό (1) κλείνει τα μάτια του ενώ το άλλο είναι 

οδηγός του. Περπατούν στην τάξη και ο οδηγός φροντίζει για την ασφάλεια του 

παιδιού με τα κλειστά μάτια. Το παιδί με τον αριθμό 1 ακουμπάει διάφορα 

αντικείμενα (έως τρία) τα ψηλαφίζει και μαντεύει τι είναι. Το παιδί με τον αριθμό 2 

επιβεβαιώνει αν είναι αυτό που μάντεψε και συνεχίζουν. Στη συνέχεια τα ζευγάρια  

αλλάζουν ρόλους.(Καμπέρη- Τζουριάδου Πανταζή,2004) 

 

Το τρίτο παιχνίδι στο οποίο είναι και πάλι σε ζευγάρια τα παιδιά είναι «οι 

καθρέφτες». Σε ζευγάρια τα παιδιά κάνουν κινήσεις και το ένα πρέπει να 

αναπαράγει κατοπτρικά το άλλο. Ξεκινάμε κάνοντας  τον καθρέφτη και στη 

συνέχεια βάλτε τα παιδιά σε ζευγάρια αφού βεβαιωθούμε ότι το καθένα έχει την 

παρέα του. Σε αυτό το παιχνίδι ο ένας από τους δύο πρέπει να λειτουργεί σαν 

καθρέφτης.(Καμπέρη- Τζουριάδου Πανταζή,2004) 

 
Καθρέφτες  

 

 

https://www.google.gr/search?rlz=1C1CHZL_enGR691GR691&biw=1517&bih=735&tbm=isch&sa=1&ei=L8grW470GbHnsAfZ7qvYDg&q=%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CF%81%CE%AD%CF%86%CF%84%CE%B5%CF%82+%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9&oq=%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CF%81%CE%AD%CF%86
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Το επόμενο παιχνίδι είναι η γνωστή τυφλόμυγα. Τα παιδιά πιασμένα  από τα χέρια 

σχηματίζουν ένα μικρό κύκλο και γυρίζουν γύρω-γύρω. Ο δάσκαλος επιλέγει ένα 

παιδί, του δένει τα μάτια και το βάζει στο κέντρο του κύκλου (ο τυφλός). Όταν ο 

τυφλός πει αλτ, τα παιδιά σταματούν να γυρίζουν και εκείνος δείχνει ένα παιδί το 

οποίο μπαίνει στο εσωτερικό του κύκλου. Ο τυφλός προσπαθεί να το πιάσει και να 

το αναγνωρίσει με το ψηλάφισμα. Αν το αναγνωρίσει, του παραχωρεί τη θέση του. 

Ακολουθούν άλλα τρία παιχνίδια επαφής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τυφλόμυγα 

 

 

Στο παιχνίδι «άγγιξε με» φτιάχνουμε έναν κύβο π.χ. από χαρτόνι και ζωγραφίζουμε 

σε κάθε πλευρά του ένα μέλος του σώματος, πχ. πόδια , χέρια, κεφάλι, κλπ. Στο 

κέντρο ένα παιδί ρίχνει τον κύβο και δείχνει το ανάλογο μέλος του σώματός του. 

Όλοι πηγαίνουν και αγγίζουν (χαϊδεύουν) το παιδί στο μέλος που έδειξε. Σε αυτό το 

παιχνίδι πρέπει να προσέχουμε τις κινήσεις των παιδιών να μην είναι απότομες και 

υπάρξουν τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που θέλουμε.  

 

Το επόμενο παιχνίδι είναι ο «Μουσικός χορός». Όλα τα παιδιά είναι και κύκλο και ο 

εκπαιδευτικός επιλέγει έναν παίκτη για να είναι ο ντετέκτιβ. Ζητάει τον ντετέκτιβ να 

βγει έξω. Όταν ο ντετέκτιβ εγκαταλείψει  το δωμάτιο, ο εκπαιδευτικός επιλέγει έναν 

παίκτη να είναι ο "μυστικός χορευτής". Θα πρέπει να επιλέξουν μια κίνηση χορού 

και όλοι θα ξεκινήσουν να την αντιγράψουν. Όταν όλοι χορεύουν, ο ντετέκτιβ 

επιστρέφει στο δωμάτιο και έχει τρεις εικασίες για να επιλέξει ποιος είναι ο αρχικός 

χορευτής. Για να κάνουν τα πράγματα ενδιαφέροντα, ο μυστικός χορευτής πρέπει 

στη συνέχεια να αλλάξει τη χορευτική κίνηση και όλοι πρέπει να αλλάξουν μαζί του. 

Αυτό επιτρέπει στον ντετέκτιβ να ανακαλύψει τον μυστικό χορευτή.  

 

https://www.google.gr/search?rlz=1C1CHZL_enGR691GR691&biw=1517&bih=735&tbm=isch&sa=1&ei=J8crW-fWCsL5kwXPyY7gDg&q=%CF%84%CF%85%CF%86%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CF%85%CE%B3%CE%B1&oq=%CF%84%CF%85%CF%86%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CF%85%CE%B3%CE%B1&gs_l=img.3..0l4j0i30k1j0i24k1l
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Τελευταίο παιχνίδι επαφής είναι το «οδηγός και αυτοκίνητο» στο οποίο τα παιδιά 

είναι σε ζευγάρια. Ο ένας είναι το αυτοκίνητο και ο άλλος ο οδηγός. Το παιδί που 

παριστάνει το αυτοκίνητο έχει τα μάτια κλειστά και ο οδηγός σπρώχνοντάς τον 

ελαφρά από τους ώμους τον οδηγεί στο χώρο φροντίζοντας να μη χτυπήσει ή να 

συγκρουστεί με κάποιο άλλο αυτοκίνητο. Συμμετέχουν όλα τα παιδιά σε ζευγάρια. 

Το παιχνίδι μπορεί να εμπλουτιστεί βάζοντας φανάρια σε κάποια σημεία που τα 

ρυθμίζει κάποιο άλλο παιδί της ομάδας.(Καμπέρη- Τζουριάδου Πανταζή,2004) 

 

Στη συνέχεια, είναι η κατηγορία παιχνιδιών με τα κουβάρια. Στη συγκεκριμένη 

κατηγορία χρειαζόμαστε και ένα κουβάρι ή σκοινί ώστε να ξεκινήσει το παιχνίδι. Το 

πρώτο παιχνίδι είναι ο «ιστός». Κάθονται τα παιδιά και ο εκπαιδευτικός στον κύκλο  

και κρατάνε στα χέρια τους ένα κουβάρι από μαλλί. Λένε όλοι το όνομα τους και 

κάτι για τον εαυτό τους που θέλουν να μοιραστούν με τον κύκλο. Κρατάνε την άκρη 

του κουβαριού και στέλνουν το κουβάρι σε έναν μαθητή. Εκείνος λέει το όνομά του 

και κάτι για τον εαυτό του, κρατάει το μαλλί από ένα σημείο και στέλνει το 

υπόλοιπο κουβάρι σε κάποιον άλλον με τον ίδιο τρόπο. Στο τέλος θα έχει 

σχηματιστεί ένας ιστός και όλοι οι μαθητές θα κρατάνε από μια μεριά το μαλλί. Ο 

τελευταίος θα πρέπει να μαζέψει το κουβάρι μέχρι αυτόν που του το έστειλε. 

Εκείνος θα το μαζέψει μέχρι τον προηγούμενο κι έτσι θα μαζευτεί και πάλι το 

κουβάρι. Για να έχει περισσότερο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια τους μαζέματος 

μπορεί να γίνει το εξής: Για να δώσει κάποιος πίσω το κουβάρι θα πρέπει να πει το 

όνομα του παιδιού στο οποίο το δίνει και αυτό που έμαθε γι αυτόν στο ξεδίπλωμα 

του κουβαριού. (Καμπέρη- Τζουριάδου Πανταζή,2004) 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιστός 

https://gr.pinterest.com/pin/441845413420087435/
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Το δεύτερο παιχνίδι είναι το «Ιστορίες με ένα κουβάρι». Ένα ζευγάρι ξεκινάει 

κρατώντας το κουβάρι. Ο πρώτος που κρατάει το κουβάρι το ξετυλίγει, αρχίζει να 

λέει μια ιστορία και κινείται στο χώρο. Όταν το αφήσει κάτω ο άλλος πρέπει να 

συνεχίσει την ιστορία. Εναλλάσσοντας το κουβάρι η ιστορία φτάνει στο τέλος. Τα 

υπόλοιπα παιδιά παρακολουθούν και μπορούν αν θέλουν στο τέλος να 

συμπληρώσουν την ιστορία. Μπορούν επίσης να αποφασίσουν με τι μοιάζει αυτό 

που έφτιαξαν με το κουβάρι και να δουν αν έχει σχέση με την ιστορία τους. 

(Καμπέρη- Τζουριάδου Πανταζή,2004) 

 

Το τελευταίο παιχνίδι με κουβάρι είναι το «Ευρώπη σε σκοινί» στο οποίο όλοι 

έχουν ένα μεγάλο σκοινί και τα παιδιά είναι χωρισμένα σε μικρότερες ομάδες των 

5-6 ατόμων. Έχουν το σκοινί και ο εκπαιδευτικός ζητάει από την ομάδα να κάνει το 

σχήμα της Ευρώπης (περίγραμμα). Μετά ζητάει από τον καθένα ξεχωριστά να 

τοποθετηθεί στην χώρα όπου θα ήθελε να ταξιδέψει. Έτσι σχηματίζονται  νέες 

ομάδες. Μπορεί να γίνει και μια παραλλαγή στο παιχνίδι για μεγαλύτερα παιδιά και 

να ζητηθεί από τις νέες ομάδες να αναπαραστήσουν την χώρα όπου βρίσκονται με 

θεατρικό τρόπο ώστε να ενταχθεί και το στοιχείο της υποκριτικής, της 

δημιουργικότητας. 

Μια άλλη κατηγορία icebreaker games είναι τα μουσικά παιχνίδια. Σε αυτά τα 

παιχνίδια ανήκουν τα «παιχνίδια με μια κορδέλα», τα «μουσικά αγκαλιάσματα», 

τα «μουσικά στεφάνια», οι «πολύχρωμες αγκαλιές», τα «αγάλματα και 

φωτογράφοι» και το «μαγικό ραβδί».   

Αρχικά, στο παιχνίδι με μια κορδέλα τα παιδιά σε κύκλο κρατούν μια κορδέλα, 

σηκώνουν πάνω, κατεβάζουν κάτω την κορδέλα τους ανάλογα με την ένταση της 

μουσικής(χαμηλά- δυνατά).Προσπαθούν να συγχρονίσουν την κίνησή τους ώστε να 

μην σκιστεί η κορδέλα. (Καμπέρη- Τζουριάδου Πανταζή,2004) 

Το δεύτερο παιχνίδι είναι τα μουσικά αγκαλιάσματα στο οποίο τα παιδιά κινούνται 

με τη μουσική ελεύθερα στο χώρο. Όταν σταματήσει η μουσική η/ο εκπαιδευτικός 

θα πρέπει να πει τη λέξη αγκαλιά και ένα αριθμό. Τα παιδιά θα πρέπει να 

σταματήσουν. Στο άκουσμα του αριθμού οι μαθητές θα πρέπει να σχηματίσουν 

ομάδες, τα άτομα των οποίων θα είναι τόσα όσα ο αριθμός που είπε η/ο 

εκπαιδευτικός. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται πολλές φορές και έτσι 

σχηματίζονται ποικίλες ομάδες. Το παιχνίδι βοηθάει στη δημιουργία διαφορετικών 

ομάδων και με τον τρόπο που δημιουργούνται και συμμετέχουν ακόμα και τα 

παιδιά που δεν εντάσσονται εύκολα ή δεν είναι αποδεκτά απ’ όλους. (Καμπέρη- 

Τζουριάδου Πανταζή, 2004) 

Το γνωστό παιχνίδι της παιδικής ηλικίας είναι τα μουσικά στεφάνια. Σε αυτό το 

παιχνίδι υπάρχουν στο πάτωμα στεφάνια σε διάφορα χρώματα σε κυκλική διάταξη. 
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Τα παιδιά τρέχουν στον κύκλο μπαίνοντας και βγαίνοντας στα στεφάνια, καθώς 

ακούν μουσική. Κάθε φορά που η μουσική σταματά, όλοι πρέπει να μπουν σε ένα 

στεφάνι. Αμέσως, ο εκπαιδευτικός φωνάζει το χρώμα ενός στεφανιού, π.χ., «το 

μπλε στεφάνι». Όποιος βρίσκεται μέσα σε αυτό το στεφάνι, λέει το όνομά του ή / 

και ό,τι άλλο συμφωνήσουμε.  

 

Μουσικά στεφάνια 

 

Ακολουθεί το παιχνίδι πολύχρωμες αγκαλιές. Στο πάτωμα υπάρχουν χαρτιά Α4 όσο 

και ο αριθμός των παιδιών και τα παιδιά κινούνται ανάμεσα στα χαρτιά με μουσική. 

Στο σταμάτημα πατούν με το ένα πόδι σε κάποιο χαρτί. Ο εκπαιδευτικός αφαιρεί 

ένα χαρτί και συνεχίζεται το παιχνίδι μέχρι να μείνει μόνο ένα χαρτί. Όλα τα παιδιά 

πρέπει να αγγίξουν με το πόδι τους το χαρτί .Οι μαθητές πρέπει να σηκώσουν ψηλά 

τα χέρια, να τα κατεβάσουν αργά και να γίνουν όλα μαζί μια αγκαλιά. Να κλείσουν 

τα μάτια και αγκαλιασμένα και  να ακολουθήσουν τη φωνή της εκπαιδευτικού που 

τα καλεί ή τον ήχο του ταμπουρίνου. Πρόκειται για μια παραλλαγή των μουσικών 

καρεκλών. 

 Το παιχνίδι «Αγάλματα και φωτογράφοι» είναι μια παραλλαγή του  παιχνιδιού 

«αγαλματάκια μέρα ή νύχτα;». Τα παιδιά κινούνται ελεύθερα με μουσική. Ανά τρία 

έχουν χαρτάκι ή κορδελάκι στο χέρι με το ίδιο χρώμα. Μόλις σταματά η μουσική 

https://www.google.gr/search?rlz=1C1CHZL_enGR691GR691&biw=1517&bih=735&tbm=isch&sa=1&ei=B8UrW5OCCNCTkwXHkYyoDg&q=%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC+%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9&oq
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προσπαθούν να κάνουν ένα σύμπλεγμα με αγάλματα. Ο/Η εκπαιδευτικός αλλάζει 

τα χαρτάκια ή τις κορδέλες και αλλάζουν οι ομάδες. Ορισμένα παιδιά μπορεί να 

είναι «φωτογράφοι» των αγαλμάτων.(https://youthgroupgames.com.au/youth-

group-icebreaker-games/) 

Τελευταίο παιχνίδι αυτής της κατηγορίας είναι το «μαγικό ραβδί». Στο 

συγκεκριμένο παιχνίδι ένα παιδί γίνεται η μάγισσα, η οποία κινείται ανάμεσά στα 

παιδιά στο ρυθμό της μουσικής, φορώντας το καπέλο της και κρατώντας το μαγικό 

ραβδί της. Στο σταμάτημα της μουσικής, , προσπαθεί να ακουμπήσει, όσα 

περισσότερα μέλη του σώματος των άλλων προλάβει μέχρι να ξαναρχίσει η 

μουσική, τα οποία και κινούνται σε όλη τη διάρκεια της παύσης. Όταν ξαναρχίσει η 

μουσική παίρνει κάποιος άλλος το ρόλο της 

μάγισσας.(https://youthgroupgames.com.au/youth-group-icebreaker-games/) 

Τέλος, είναι η κατηγορία παιχνίδια με μπάλα στην οποία ανήκουν τα εξής παιχνίδια: 

«Η μπάλα στον αέρα», «ο θηρευτής», «Όνομα- μπόμπα», «ψείρες με ονόματα», 

«καυτή πατάτα», «πολύχρωμα μπαλόνια».  

Το πρώτο παιχνίδι «η μπάλα στον αέρα» μπορεί να λειτουργήσει και σαν παιχνίδι 

γνωριμίας καθώς οι μαθητές λένε τα ονόματα των συμμαθητών τους. Τα παιδιά 

σχηματίζουν κύκλο και κάθε παιδί με τη σειρά του πηγαίνει στο κέντρο του κύκλου, 

πετά τη μπάλα ψηλά και την ξαναπιάνει. Όση ώρα η μπάλα είναι στον αέρα, τα 

υπόλοιπα παιδιά φωνάζουν το όνομά του.  

Επόμενο παιχνίδι είναι «ο θηρευτής» και πρόκειται για κυνηγητό. Ο εκπαιδευτικός 

ορίζει ένα παιδί για το ρόλο του θηρευτή. Ο θηρευτής κυνηγά τα παιδιά για να τα 

πιάσει. Όταν πλησιάζει ένα παιδί, αυτό για να ξεφύγει, φωνάζει το όνομα άλλου 

παιδιού. Τότε ο θηρευτής τρέχει να πιάσει το παιδί που ακούστηκε το όνομά του. 

Όποιο παιδί πιαστεί ή φωνάξει όνομα που δεν υπάρχει, βγαίνει από το παιχνίδι. Τα 

επόμενα δύο παιχνίδια είναι και αυτά παιχνίδια γνωριμίας καθώς μέσα από αυτά 

τα παιδιά μαθαίνουν τα ονόματα των συμμαθητών τους.  

Στο παιχνίδι «όνομα- μπόμπα» ένα παιδί πετάει την μπάλα-μπόμπα σε έναν 

συμμαθητή του φωνάζοντας ταυτόχρονα το όνομα του συμμαθητή του. Ο 

συμμαθητής για να γλιτώσει την έκρηξη στα χέρια του πρέπει να πετάξει την μπάλα 

σε κάποιον άλλον φωνάζοντας δυνατά το όνομα του άλλου. Χάνει και βγαίνει από 

το παιχνίδι όποιος καθυστερήσει ή όποιος πει λάθος όνομα.  

Το παιχνίδι «ψείρες με ονόματα» είναι μια παραλλαγή του γνωστού παιχνιδιού 

ψείρες ώστε να γνωριστούν τα παιδιά μεταξύ τους. Όλα τα παιδιά κάνουν έναν 

κύκλο. Ένα παιδί μπαίνει στο κέντρο του κύκλου κρατώντας μια μπάλα και φωνάζει 

το όνομα κάποιου που βρίσκεται στην περίμετρο του κύκλου. Αυτός που θα 

ακούσει το όνομα του πρέπει να τρέξει και να πιάσει την μπάλα πριν προλάβει η 

https://youthgroupgames.com.au/youth-group-icebreaker-games/
https://youthgroupgames.com.au/youth-group-icebreaker-games/
https://youthgroupgames.com.au/youth-group-icebreaker-games/
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μπάλα να ακουμπήσει στο έδαφος. Αν τα καταφέρει, συνεχίζει φωνάζοντας κάποιο 

άλλο όνομα. Αν δεν τα καταφέρει τρέχει να πιάσει την μπάλα και μόλις την πιάσει 

φωνάζει δυνατά: «1, 2, 3, στοπ». Ταυτόχρονα,  όλοι όσοι βρίσκονται στον κύκλο 

τρέχουν όσο μπορούν πιο μακριά, μέχρι να ακούσουν το 1, 2,3, στόπ. Στο άκουσμα 

«στοπ» μένουν ακίνητοι. Τότε ο παίκτης με την μπάλα (αφού κάνει 3 βήματα) 

προσπαθεί να σημαδέψει όποιον είναι κοντύτερα του και να τον κάψει ή να του 

δώσει μια ψείρα . Αν όχι παίρνει ο ίδιος την ψείρα. Όποιος μαζέψει 3 ψείρες φεύγει 

από το παιχνίδι. Κερδίζει όποιος έχει τις λιγότερες ψείρες. Τα δύο τελευταία 

παιχνίδια με μπάλα είναι η καυτή πατάτα και τα πολύχρωμα μπαλόνια.  

Στην «καυτή πατάτα» κάθονται όλοι σε ένα κύκλο και η μπάλα είναι μια ¨πατάτα¨ 

που καίει πάρα πολύ και δεν μπορούν τα παιδιά να την κρατήσουν σχεδόν καθόλου 

στα χέρια τους γιατί θα καούν. Έτσι πρέπει να τη δώσουν αμέσως στο διπλανό τους. 

Σε όποιον παίχτη πέσει κάτω, χάνει.  Όποιος χάνει σηκώνεται όρθιος, λέει το όνομά 

του και το αγαπημένο του φαγητό και βγαίνει από τον κύκλο. Συνεχίζουν οι 

υπόλοιποι μέχρι το τέλος ώστε να βγει ένας νικητής.  

Στα «πολύχρωμα μπαλόνια» ο εκπαιδευτικός σκορπάει τα μπαλόνια στο πάτωμα. 

Τα μπαλόνια είναι όσα τα παιδιά και ανά ζεύγη στα χρώματα.  Η μουσική ξεκινάει. 

Όταν σταματήσει η μουσική, τα παιδιά πιάνουν από ένα μπαλόνι  και αναζητούν το 

ταίρι τους. Μόλις το βρουν, συστήνονται. Τα μπαλόνια πετάγονται ψηλά και το 

παιχνίδι ξαναρχίζει.  

2.2.   Μελέτες για Icebreaker games 

Τα παραπάνω παιχνίδια είναι icebreaker και συμβάλλουν στην δημιουργία ενός 

ευνοϊκού κλίματος. Πρόκειται όμως για παραδοσιακά icebreaker games χωρίς την 

διαδραστικότητα της τεχνολογίας και των νέων τεχνολογικών μέσων που 

περιλαμβάνουν πιο πρωτότυπα μέσα και ίσως είναι πιο διασκεδαστικά ώστε να 

αναπτυχθεί η οικειότητα. Υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες και έρευνες για το 

θέμα των icebreaker games μέσω της τεχνολογίας και έχουν καταλήξει οι μελετητές 

σε συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα αυτών των μέσων γνωριμίας και 

ανάπτυξη της οικειότητας.  

Αρχικά, σύμφωνα με το άρθρο, Tools of the trade: ‘Breaking the ice’ with virtual 

tools in online learning, στο πανεπιστήμιο της Νέας Αγγλίας αποφασίστηκε σε μια 

παραδοσιακή ρύθμιση στην πανεπιστημιούπολη να χρησιμοποιηθούν icebreakers 

μέσα ώστε να υπάρξει αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο, να δημιουργηθεί μια 

θετική ατμόσφαιρα στην ομάδα και να καταργηθούν τα κοινωνικά εμπόδια. 

Κάποιες icebreakers δραστηριότητες περιλαμβάνουν νέες τεχνολογίες για να 

προχωρήσουν περισσότερο και να αναπτύξουν μια αίσθηση κοινότητας. Πρόκειται 

για σημαντικές τακτικές ώστε να δημιουργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης, 
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επικοινωνίας και να βοηθήσουν τους μαθητές να αισθανθούν άνετα και να 

γνωρίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ τους(Boatman,1991). Αυτές οι 

δραστηριότητες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην επανεκκίνηση 

και την παρακίνηση του μαθητή σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος, επιτρέποντας 

τη συμμετοχή των μαθητών και την οικοδόμηση για μια αίσθησης ομαδικότητας        

(Chulp&Collins, 2014). Οι Kavanagh, Clark-Murphy & Wood(2011) υποστηρίζουν ότι 

για να γίνουν συνδέσεις μεταξύ ανθρώπων γρήγορα και αποτελεσματικά πρέπει να 

βρούμε νέους τρόπους για αλληλεπιδράσεις καθώς τα icebreaker είναι ένα καλό 

μέσο ώστε να δημιουργηθεί ένα θετικό μαθησιακό περιβάλλον καθώς και να 

εισάγει ένα σημαντικό περιεχόμενο. Τα καλά σχεδιασμένα icebreakers πρέπει να 

προσελκύουν τους μαθητές, να τους αλληλεπιδρούν και να τους βοηθούν ώστε να 

αναπτύξουν το αίσθημα της ομαδικότητας. . Προκείμενου να εξηγήσουν τον σκοπό 

των icebreaker δραστηριοτήτων στην εμπλοκή και στην εξέταση των μαθητών 

εξετάστηκε το πενταβάθμιο πλαίσιο διδασκαλίας του Gilly Salmon. Τα 5 στάδια 

είναι: Το 1ο στάδιο είναι η αρχή της διαδικασίας όπου η πρόσβαση και η 

παρακίνηση των μαθητών στην ηλεκτρονική μάθηση είναι  βασικά θεμελιώδη 

στοιχεία για τη συμμετοχή στο διαδίκτυο. Το 2ο στάδιο περιλαμβάνει 

μεμονωμένους μαθητές που βρίσκουν την ηλεκτρονική τους ταυτότητα και στη 

συνέχεια συνδέονται με άλλους που μπορούν να μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα. 

Αυτό το στάδιο είναι το πιο σημαντικό για την online κοινωνικοποίηση. Με τη 

βοήθεια των icebreakers δραστηριοτήτων οι μαθητές γίνονται άνετοι σε μια 

ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας όπου οι συμμετέχοντες δημιουργούν έναν δεσμό 

με συνομήλικους των ίδιων ενδιαφερόντων. Στο στάδιο 3 οι μαθητές συμμετέχουν 

στην αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Γίνεται ομαδική εργασία όπου κάθε 

μαθητής υποστηρίζει τους στόχους άλλων μαθητών. Η χρήση ενός icebreaker game  

σε αυτό το στάδιο επιτρέπει στους μαθητές να χτίσουν σχέσεις μεταξύ τους και να 

αισθανθούν άνετα συμμετέχοντας στο διάλογο και βοηθώντας ο ένας τον άλλον 

στην ανταλλαγή πληροφοριών. Το 4ο στάδιο είναι μεταβατικό καθώς από τη 

γενικευμένη μάθηση πηγαίνουμε στην πράξη. Τα επόμενα 2 στάδια είναι πιο 

συγκεκριμένα στις μαθησιακές ανάγκες και στις συζητήσεις που σχετίζονται με το 

μάθημα(κατασκευή γνώσεων). Στο 5ο στάδιο οι μαθητές συνεργάζονται, αναζητούν 

περισσότερα οφέλη και γίνονται υπεύθυνοι για τη δική τους εκμάθηση για να 

βοηθήσουν ο ένας τον άλλον να επιτύχουν τους προσωπικούς τους στόχους. 

Έχοντας αλληλεπίδραση μέσα στα online icebreakers, οι μαθητές που έχουν κάνει 

αυτές τις σχέσεις με τους συνομήλικους τους θα συνδέονται και εκτός της επίσημης 

πλατφόρμας εκμάθησης.  Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά επιλεγμένα εικονικά 

εργαλεία που τονίζουν την ποικιλομορφία των icebreakers δραστηριοτήτων και 

μπορούν να ενσωματωθούν σε μια μονάδα διδασκαλίας και μάθησης. Αυτά τα 

εργαλεία επιτρέπουν στους μαθητές να γνωρίσουν την τεχνολογία και να 

μοιραστούν τις ιδέες τους με τους συνομήλικους τους. 1)Το ToonDoo παρέχει έναν 

εύκολο τρόπο δημιουργίας κόμικ. Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορούν να 
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δημιουργήσουν κόμικ που να λέει στους συμμαθητές τους κάτι για αυτούς. Οι 

μαθητές μπορούν είτε να συνδεθούν με το ToonDoo είτε να μπουν σε ένα φόρουμ 

συζήτησης για να βοηθήσουν  να ενεργοποιήσουμε συνομιλία στις πρώτες 

εβδομάδες διδασκαλίας. 2)Το Popplet είναι ένα online εργαλείο χαρτογράφησης 

μυαλού. Οι μαθητές μπορούν να απαντήσουν σε μια ερώτηση του εκπαιδευτικού με 

τη διακλάδωση των ιδιαίτερων συμφερόντων τους και τη σύνδεση με άλλους 

φοιτητές που έχουν τα ίδια συμφέροντα. 3)Το padlet είναι «χαρτί για τον ιστό» και 

επιτρέπει στους μαθητές να συμμετάσχουν προσθέτοντας μια «εικονική πλακέτα» 

χρησιμοποιώντας κείμενο/ εικόνες και ήχο/ βίντεο. Για παράδειγμα, το εργαλείο 

αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας επιτρέποντας 

στους μαθητές να προσθέσουν και να συνεργαστούν ως ομάδα και να 

προβληματιστούν σχετικά με τη διαδικασία μετά την ολοκλήρωση της. 4)Το 

PowToon επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει ένα ζωηρό κινούμενο σχέδιο. Για 

μια μονάδα μάρκετινγκ, οι μαθητές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν  κινούμενα 

σχέδια για ένα συγκεκριμένο προϊόν που θέλουν να εμπορευθούν και να 

συμμετάσχουν σε ένα φόρουμ συζήτησης ή wiki για σχόλια. (McGrath, Sue et al, 

2014) 

Αξίζει να επισημανθεί ότι τα icebreaker games δεν έχουν μόνο μαθησιακό 

περιεχόμενο αλλά όπως αναφέραμε και παραπάνω βοηθούν στην εξοικείωση και 

στη δημιουργία θετικού κλίματος ανάμεσα στους μαθητές. Ένα διαφορετικό και 

πρωτότυπο icebreaker game από αυτό που έχουν συνηθίσει τα παιδιά αλλά και οι 

ενήλικες είναι το καραόκε. Το καραόκε της τάξης είναι ένα πρωτοποριακό 

παγοθραυστικό παιχνίδι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα μαζικό περιβάλλον 

διαλέξεων ως ένα προκαταρκτικό μέσο για την προώθηση της δημιουργίας νέων 

δικτύων κοινωνικής υποστήριξης για τους φοιτητές που ξεκινούν το πρώτο έτος 

πανεπιστημίου. Η σχετική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί αποδεικνύει  ότι το 

καραόκε της τάξης έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τις σχέσεις των παιδιών τις δύο 

πρώτες εβδομάδες έναρξης των μαθημάτων.  Το καραόκε θέτει τις βάσεις για την 

αλληλεπίδραση των μαθητών στη ρύθμιση των μικρών ομάδων. Η προώθηση της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών ως μέσου βοήθειας για την κοινωνική τους 

μετάβαση στο πανεπιστήμιο ήταν ο κύριος στόχος του καραόκε στην τάξη. Σε ένα 

περιβάλλον στο οποίο «όλοι εξακολουθούν να νιώθουν νευρικοί και ντροπαλοί 

μεταξύ τους » , το καραόκε υπενθυμίζει στους μαθητές ότι δεν είναι μόνοι, ότι είναι 

"μέλη μιας κοινής κουλτούρας" (Drew, 2001). Αν και «ήταν πολύ απροσδόκητο... και 

λίγο τρομακτικό», οι μαθητές ανέφεραν ότι το καραόκε «Μας έκανε να 

αισθανόμαστε λίγο πιο άνετα και σίγουρα να συζητάμε με τους συναδέλφους των 

τάξεων. Αυτή η "ανάμειξη" οδήγησε στην πραγματική φιλία μεταξύ  των φοιτητών. 

Ένας μαθητής ανέφερε ότι το καραόκε στην τάξη πυροδότησε την ανάπτυξη ενός 

νέου κοινωνικού δικτύου  «Ήταν καλό γιατί με έκανε να αισθάνομαι άνετα στο 

περιβάλλον. Ήταν ενδιαφέρον γιατί μας έκανε να μιλήσουμε στο πρόσωπο δίπλα 
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σας, το οποίο καταλήξαμε να αναπτύξουμε μια φιλία» Πρόκειται για ένα αρκετά 

διασκεδαστικό παιχνίδι που βοήθησε τα παιδιά να γνωριστούν μεταξύ τους και 

δημιουργηθούν ισχυροί δεσμοί φιλίας (Baker Sarah, 2012). Τα icebreaker games 

μπορούν να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση και την ενίσχυση των κοινωνικών 

σχέσεων με βάση την ψυχολογία και τις μελέτες επικοινωνίας. Ένα παιχνίδι που 

προέρχεται από μια εναλλακτική μαθησιακή εμπειρία που αποσκοπεί στην 

ενίσχυση της δύναμης, της εμπιστοσύνης, και στην ενίσχυση των σχέσεων στοχεύει 

στην οικοδόμηση μιας ομάδας. Η συγκεκριμένη έρευνα μου έδωσε το έναυσμα 

ώστε να ασχοληθώ με την εξοικείωση των φοιτητών μέσα από τα icebreaker games 

ώστε να αναπτυχθεί μεταξύ τους οικειότητα αλλά και να δημιουργηθούν δυνατοί 

δεσμοί φιλίας. Οι σχέσεις μεταξύ προσώπων είναι ένα σημαντικό ερευνητικό 

ζήτημα. Το icebreaker για τις κοινωνικές σχέσεις είναι μια λέξη-κλειδί που έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον της κοινωνίας μας. Τα παιχνίδια που μπορούν να 

δημιουργήσουν κοινωνικές σχέσεις είναι και τα παιχνίδια ρόλων που λαμβάνουν 

αυξημένη προσοχή ως αποτελεσματικές προσεγγίσεις για εξερεύνηση και 

εκπαίδευση σε πολλά πλαίσια αλλά χωρίς υψηλό κόστος ή κινδύνους (Briot. 2011, 

Je- ho  Oh, Se  Beom  Oh et al, 2013). Για να έχει αποτέλεσμα όμως η δημιουργία 

κοινωνικών σχέσεων πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων. Η 

αποτελεσματική συνεργασία έχει ως αποτέλεσμα τη βαθύτερη μάθηση, την κριτική 

σκέψη, την συλλογική κατανόηση και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και μπορεί να 

συμβάλει στην οικοδόμηση της συνοχής της ομάδας (Johnson & Johnson, 1989). 

Ωστόσο, η απλή τοποθέτηση των μαθητών σε ομάδες δεν αρκεί για συνεργασία. 

Υπάρχουν κοινωνικοί και διαπροσωπικοί παράγοντες όπως οι κοινωνικές σχέσεις 

μεταξύ των μελών της ομάδας, η συλλογική αποτελεσματικότητα της ομάδας, η 

συνοχή της ομάδας στα καθήκοντα και η αίσθηση της ασφάλειας μέσα στην ομάδα, 

οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές για τη συνεργασία, την ένταξη και την απόδοση 

της ομάδας. Τα μοντέλα Miyake και Kirschner (2014) αναφέρονται στις πεποιθήσεις 

και στις συμπεριφορές μάθησης της ομάδας περιγράφοντας τέσσερις παράγοντες 

που έχουν θετικές επιπτώσεις στην ομαδική μάθηση και συνεργασία. Υποστηρίζεται 

ότι αυτοί οι παράγοντες μπορούν επίσης να έχουν θετικό αντίκτυπο στην 

ενσωμάτωση κάνοντας τα μέλη της ομάδας να αισθάνονται ότι αποτελούν πολύτιμο 

μέρος της ομάδας, προωθώντας ένα ασφαλές περιβάλλον για να μοιραστούν τις 

ιδέες, τις γνώσεις και τις απόψεις τους και να αναλάβουν κινδύνους. Αυτοί οι 

τέσσερις παράγοντες είναι η ψυχολογική ασφάλεια, η συνοχή, η αλληλεξάρτηση και 

η ομαδική ισχύς. Οι κοινωνικές συνθήκες και οι πεποιθήσεις σε επίπεδο ομάδας 

σχετικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις με τα μέλη της ομάδας, η συλλογική 

πεποίθηση για την αποτελεσματικότητα της ομάδας, η συνοχή των ομάδων για τα 

καθήκοντα και η αίσθηση ασφάλειας μέσα στο συγκρότημα είναι εξίσου σημαντικές 

για τη συνεργασία και την απόδοση της ομάδας. Η αποτελεσματική ανάληψη 

κινδύνου (Kreijns, Kirschner & Jochems, 2002) απαιτεί μια αίσθηση ασφάλειας με 

την ομαδική δυναμική. Η ομαδική ψυχολογική ασφάλεια ορίζεται ως "κοινή 
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πεποίθηση ότι η ομάδα είναι ασφαλής για διαπροσωπικές λήψεις κινδύνου" 

(Edmondson, 1999). Για παράδειγμα, τα μέλη της ομάδας μπορεί να μην 

αισθάνονται άνετα μεταξύ τους ή, αντίστροφα, τα στενά μέλη της ομάδας μπορούν 

να απομονώσουν άλλους. Η προώθηση της αίσθησης ψυχολογικής ασφάλειας 

βελτιώνει την απόδοση και την καινοτομία της ομάδας. Η ακίνδυνη ψυχολογική 

ασφάλεια είναι μια αίσθηση σιγουριάς στην ικανότητα της ομάδας - ή της ομαδικής 

ισχύος (δηλ. της συλλογικής αυτο-αποτελεσματικότητας) - που μπορεί να οδηγήσει 

σε επιμονή κατά τη διάρκεια καταστάσεων και συγκρούσεων (Shea & Guzzo, 1987) 

(Gabriela &  Sagun, 2017) 

Επιπλέον, τα icebreaker games μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στους φοιτητές 

καθώς μπορούν να λειτουργήσουν και σαν μέσο για την ένταξη των φοιτητών στην 

ακαδημαϊκή τους ζωή καθώς πρόκειται για μια περίοδο αλλαγών.  Η μετάβαση στο 

πανεπιστήμιο μπορεί να είναι δύσκολη και περιλαμβάνει πολλές αλλαγές. Τα 

πανεπιστήμια είναι υπό πίεση ώστε να αναπτύξουν στους αποφοίτους τους ένα 

ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και  δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην επιτυχή ακαδημαϊκή και 

κοινωνική ένταξη. Σε σχετική έρευνα που έγινε διερευνήθηκε  η έννοια των 

icebreakers games στις πρώτες εβδομάδες της φοιτητικής πανεπιστημιακής 

εμπειρίας. Τα Icebreakers games μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθώς οι μαθητές 

κινούνται σε νέες μαθησιακές καταστάσεις. Στη συγκεκριμένη έρευνα δοκιμάστηκαν 

δραστηριότητες σε ένα εργαστηριακό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να 

διευκολύνει την εμπλοκή των σπουδαστών και να αναπτύξει ειδικές δεξιότητες. Οι 

σπουδαστές εισέρχονται σε πανεπιστημιακά προγράμματα για διαφορετικούς 

λόγους (Batchelor, 2006, Briggs, 2006) με διαφορετικές προσδοκίες για το τι 

εμπειρίες θα βιώσουν. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε επικεντρώθηκε στην 

πρώτη αλληλεπίδραση με τους μαθητές σε ένα ταξικό περιβάλλον με τη χρήση 

δραστηριοτήτων  για να δημιουργηθεί ένα ζωντανό περιβάλλον μάθησης χωρίς 

αποκλεισμούς και να προκληθεί ενθουσιασμός στους σπουδαστές στο περιβάλλον 

του πανεπιστημίου και στον τομέα της πειθαρχίας. Οι  δραστηριότητες έχουν 

σχεδιαστεί για να καθιερώσουν ένα κοινό έδαφος στην πρώτη τάξη, να δώσουν  τη 

δυνατότητα στους μαθητές να μιλήσουν με άλλους σε ένα ημι-δομημένο 

περιβάλλον "διασκέδασης".  H μετάβαση στο πανεπιστήμιο και οι προκλήσεις του 

είναι καλά αναγνωρισμένες (Krause et al., 2005, James, Krause, & Jennings, 2010), 

υπογραμμίζοντας τις πολλές αλλαγές που απαιτούνται για τη μετάβαση σε 

πανεπιστημιακό περιβάλλον ακαδημαϊκής και φοιτητικής ζωής (Harvey, Drew, & 

Smith , 2006). Υπάρχει μερικές φορές σημαντική διαφορά μεταξύ των προσδοκιών 

των μαθητών και της εμπειρίας που προσφέρουν τα ιδρύματα (Crisp et al., 2009). Η 

εμπειρία του πρώτου έτους μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για την φθορά και 

την αποτυχία των φοιτητών, με τη σειρά τους και να επηρεάζει την πανεπιστημιακή 

φήμη (Wilcox, Winn, & Fyvie-Gauld, 2005). Οι προσδοκίες διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο στη στάση των σπουδαστών απέναντι στη μελέτη και στην 



27 
 

ποιότητα της εμπειρίας και των επιπέδων επίτευξής τους. Οι James, Krause και 

Jennings (2010) διαπίστωσαν ότι η μετάβαση μεταξύ σχολείου και πανεπιστημίου 

φαίνεται να βελτιώνει την ποιότητα και οι μισοί μαθητές θεωρούν ότι το σχολείο 

τους προετοιμάζει καλά για το πανεπιστήμιο. Αυτό δεν συνέβη, ωστόσο, για τους 

σπουδαστές από τις αγροτικές περιοχές και τους σπουδαστές από χαμηλότερο 

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Ο μεταβαλλόμενος ρόλος των πανεπιστημίων και 

η αυξανόμενη πολυμορφία των φοιτητών που εισέρχονται στα πανεπιστήμια έχουν 

επισημάνει τη συνεχιζόμενη ζήτηση για έρευνα σχετικά με τη διαδικασία 

μετάβασης στο πρώτο έτος. Η έρευνα των απόψεων των αποφοίτων σχετικά με την 

εμπειρία τους στο πανεπιστήμιο δείχνει ότι πολλοί απόφοιτοι θα εκτιμούσαν την 

ευκαιρία να συναντηθούν με άλλους στην τάξη τους (Wood & Reid, 2005). Η έρευνα 

επιχείρησε να αξιοποιήσει το έργο του Σολομώντα (2007) σχετικά με την έννοια της 

μη ανάρτησης και τα ευρήματα Palmer, O'Kane και Owens (2009) σχετικά με τα 

σημεία καμπής που επιτρέπουν στους μαθητές να κάνουν ουσιαστικές συνδέσεις 

για να ενταχθούν στην πανεπιστημιακή ζωή. Ο κύριος σκοπός των icebreakers 

games είναι να βοηθήσουν τους μαθητές να μιλάνε ο ένας στον άλλον για όσο το 

δυνατόν περισσότερες διαφορετικές πτυχές της ζωής και του ιστορικού τους. Αυτό 

προφανώς διευκολύνει την επικοινωνία, αλλά επίσης καθιστά τους μαθητές 

ενήμερους για τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ τους. Οι ομάδες των 

icebreakers games  μπορούν επίσης να στοχεύουν στην επίτευξη ενός 

συγκεκριμένου στόχου, για παράδειγμα, στην εισαγωγή της ομαδικής εργασίας. 

Όπου είναι δυνατόν, ο λέκτορας πρέπει να συμμετέχει στα icebreakers games , 

καθώς οι μαθητές πρέπει να νιώθουν άνετα και να γνωρίσουν κάτι για τους 

λέκτορες. Όπως συμβαίνει με κάθε πρόγραμμα που αφορά τους μαθητές, πρέπει να 

εξεταστεί προσεκτικά ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων και ο τρόπος με τον οποίο 

οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες. Oι ακόλουθοι 

παράγοντες έχουν προσδιοριστεί ως βασικοί για την επιτυχία της χρήσης icebreaker 

games στην τάξη.  Αρχικά, πρέπει να συνδεθούν με τη μάθηση και οι 

δραστηριότητες θα πρέπει να συνδέονται με τους μαθησιακούς στόχους της τάξης.  

Ο χώρος  μπορεί να γίνει σχεδόν σε οποιοδήποτε χώρο όπου οι σπουδαστές έχουν 

περιθώρια να κινηθούν . Όσον αφορά το χρόνο πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος 

χρόνος στις δραστηριότητες, τουλάχιστον 40 λεπτά .Πρέπει να υπάρχουν καλές 

δραστηριότητες και να συνειδητοποιήσουμε το αναμενόμενο κοινό και τα 

επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτή η έρευνα έχει εξετάσει τη θέση των 

icebreakers games στη διαδικασία μετάβασης καθώς οι μαθητές κινούνται σε νέες 

μαθησιακές καταστάσεις. Έχει επισημανθεί η έμφαση στην ανάπτυξη πιο μαλακών 

δεξιοτήτων μέσω της κοινωνικής ένταξης για να βοηθηθούν οι μαθητές να 

αναπτύξουν συναισθήματα συμμετοχής. Τα σχόλια των σπουδαστών που έλαβαν 

μέρος σε ένα εργαστήριο για τη μελέτη των icebreaker games δείχνουν ότι αυτές οι 

δραστηριότητες μπορεί να οδηγήσουν σε σημεία καμπής, τα οποία μπορούν να 

διαμορφώσουν ή να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι σπουδαστές 
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πραγματοποιούν ουσιαστικές σχέσεις με την πανεπιστημιακή ζωή. (Marie  

Kavanagh, 2011)  Τα icebreakers  επιτρέπουν στους μαθητές να γνωρίσουν ο ένας 

τον άλλον και να αρχίσουν να αναπτύσσουν μια μαθησιακή κοινότητα. Η χρήση 

icebreakers μπορεί επίσης να συμβάλει στην ανάπτυξη της πολιτιστικής 

ευαισθητοποίησης και ανοχής, καταρρέοντας τα εμπόδια και την υπέρβαση του 

χωρισμού και της μοναξιάς. Μια ποικιλία εικονικών εργαλείων μπορεί να είναι 

χρήσιμη για τη διαφοροποίηση της δέσμευσης καθώς και για την παροχή στους 

φοιτητές με νέες δεξιότητες επικοινωνίας και πληροφορικής που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν καθ 'όλη τη διάρκεια της εκμάθησης. (Kavanagh et al., 2011) 

 

3. Ψυχοκινητική Αγωγή 

 

Όλα τα παραπάνω icebreakers games ανήκουν στην ψυχοκινητική αγωγή καθώς 

πρόκειται για κινητικές δραστηριότητες και τα παιδιά μαθαίνουν να χειρίζονται 

καταστάσεις αντιδρώντας στα εξωτερικά ερεθίσματα που δέχονται από το 

περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται. Η ψυχοκινητική αγωγή 

μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους χώρους στους οποίους το παιδί κινείται και 

εκπαιδεύεται με εξατομικευμένο ή ομαδικό σχεδιασμό, όπως η αίθουσα 

διδασκαλίας, η αίθουσα γυμναστικής, η αυλή του σχολείου. Ο σκοπός της 

ψυχοκινητικής αγωγής είναι να βελτιώσει τη σωματική, ψυχική και συναισθηματική 

ανάπτυξη των μαθητών, δηλαδή να αναπτύξουν οι μαθητές μια πολυδιάστατη 

προσωπικότητα( mehrdimensionalle Personlichkeit) και να αναπτύξουν ικανότητες 

και δεξιότητες που θα τους οδηγήσουν στην ένταξη και ενσωμάτωσή τους στην 

κοινωνία. Επιμέρους σκοποί  της ψυχοκινητικής αγωγής είναι η απόκτηση 

ψυχοκινητικών εμπειριών, που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ικανοτήτων, όπως 

για παράδειγμα αυτήν της αντίληψης και της κοινωνικοποίησης. Συγκεκριμένα η 

ψυχοκινητική αγωγή στοχεύει να αποκτήσει το παιδί ψυχοκινητικές εμπειρίες που 

σχετίζονται με την αντίληψη του σώματος(Korpererfahrung), με την ανάπτυξη 

ικανοτήτων που βοηθούν την κοινωνικοποίηση του ατόμου, όπως συνεργασία, 

θάρρος, αυτοεκτίμηση, εμπιστοσύνη (Sozialerfahrung) και με την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων όπως νευρομυικός συντονισμός του σώματος, ο συγχρονισμός, ο  

συντονισμός ματιού-χεριού, η λεπτή κινητικότητα. (Γεώργιος Δ. Δράκος & Νικόλαος 

Γ. Μπίνιας:2005)  

Η ψυχοκινητική αγωγή συμβάλλει στην ανάπτυξη της γνωστικής και κινητικής 

ανάπτυξης του παιδιού. Ως γνωστική ικανότητα του παιδιού ορίζεται η ικανότητα 

να αναγνωρίζει πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις. Η ανάπτυξη της γνωστικής 

και κινητικής ικανότητας εξαρτάται από το παιδί. Δηλαδή αν το παιδί μπορεί να 
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σκέφτεται, να αντιλαμβάνεται και να έχει συγκεκριμένη άποψη και στρατηγική για 

το χειρισμό και την επίλυση προβλημάτων. Μεγάλο μέρος της ψυχοκινητικής 

αγωγής και συγκεκριμένα της γνωστικής ανάπτυξης βασίζεται στις απόψεις και στις 

θεωρίες του Ελβετού ψυχολόγου Jean Piaget. O Piaget ενδιαφερόταν να μελετήσει 

τις αλλαγές που συμβαίνουν στο παιδί κατά τη διάρκεια της ωρίμανσής του. Οι 

αλλαγές αυτές επηρέαζαν και την ανάπτυξη της σκέψης και της γνώσης. Επίσης, 

ενδιαφερόταν να μάθει τον τρόπο που τα παιδιά χειρίζονται νέες και διαφορετικές 

καταστάσεις. Γι αυτό το λόγο παρατήρησε τον τρόπο αντίληψης συγκεκριμένων 

καταστάσεων από τα παιδιά, καθώς και τη διαδικασία μετατροπής του νέου 

ερεθίσματος σε πραγματική εμπειρία με τη βοήθεια της σκέψης και της γνώσης. 

Σύμφωνα με τον Piaget στη γνωστική και κινητική ανάπτυξη συμμετέχουν δύο 

διαδικασίες, η αφομοίωση και η συμμόρφωση. «Πρόκειται για μια συνεχής 

διαμόρφωση νοητικών δομών και νοητικών σχημάτων, που μετασχηματίζονται με 

βάση τις κυριότερες ψυχοπνευματικές λειτουργίες και ιδίως τη λειτουργία της 

οργάνωσης και της προσαρμογής»(ΡΑΠΤΗΣ-ΡΑΠΤΗ, 2002). Όσον αφορά τη 

διαδικασία της αφομοίωσης, στοχεύει στη σύνδεση τους παρόντος με το 

παρελθόν(νέα πληροφορία με παλιά), ενώ η συμμόρφωση στοχεύει στην ικανότητα 

αντίληψης, δηλαδή στόχος είναι το παιδί να αλλάξει τις προηγούμενες γνωστικές 

δομές και να προσαρμοστεί ανάλογα. (Γεώργιος Δ. Δράκος & Νικόλαος Γ. 

Μπίνιας:2005) 

Επιπλέον, η ψυχοκινητική αγωγή συμβάλλει στην κοινωνική και συναισθηματική 

ανάπτυξη του παιδιού. Όπως αναφέραμε παραπάνω τα icebreaker games και γενικά 

οι κινητικές δραστηριότητες συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση του ατόμου καθώς 

επικοινωνεί και συνεργάζεται με άλλα παιδιά. Ως κοινωνικοποίηση ορίζεται « η 

διαδικασία απόκτησης και ανάπτυξης προσωπικών τύπων συμπεριφοράς, αξιών, 

μέτρων, ικανοτήτων και προτύπων από το άτομο, χαρακτηριστικά που προκύπτουν 

από την επαφή του ατόμου με το κοινωνικό σύνολο μιας ορισμένης κοινωνίας» 

(HETHERINGTON-PARKE 1975). Η συμπεριφορά που εκδηλώνουν τα παιδιά στα 

ομαδικά παιχνίδια και γενικότερα η προσπάθεια  τους να ενταχθούν και να 

προσαρμοστούν στον κοινωνικό τους περίγυρο  δηλώνει εσωτερικές διεργασίες και 

εξωτερικές σχηματοποιημένες συμπεριφορές, οι οποίες έχουν σχέση με την 

προσωπικότητα του ατόμου. Έτσι, παρατηρούμε ότι το παιδί από τη φύση του 

εκδηλώνει συμπεριφορές που εξαρτώνται άμεσα από τον ψυχικό και 

συναισθηματικό του κόσμο, για παράδειγμα: ψάχνει, ερευνά, συγκρατείται, είναι 

χαρούμενο, φιλικό, επιθετικό, φοβισμένο, ντροπαλό. (Γεώργιος Δ. Δράκος & 

Νικόλαος Γ. Μπίνιας: 2005) 

Οι κινητικές δεξιότητες που αποκτούν τα παιδιά μέσα από τα icebreaker games 

ταξινομούνται κατά κανόνα είτε ως μικτές κινητικές δεξιότητες ή λεπτές κινητικές 

δεξιότητες. Παρόλο που οι μεγάλες κινητικές δεξιότητες είναι σημαντικές για τον 

χειρισμό εξοπλισμού και υλικών μεγάλης κλίμακας, για τα παιδιά, μας ενδιαφέρουν 
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κυρίως οι λεπτές κινητικές δεξιότητες, "η χρήση μικρών μυών που συμμετέχουν σε 

κινήσεις που απαιτούν τη λειτουργία των άκρων για τον χειρισμό αντικειμένων ". 

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι λεπτές κινητικές δεξιότητες χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα 

στο σχολείο, ιδιαίτερα μέσω της χρήσης εργαλείων γραφής και άλλων εργαλείων 

και ότι αντιπροσωπεύουν έναν παράγοντα που επηρεάζει άμεσα ή αργότερα τα 

ακαδημαϊκά επιτεύγματα. Με την αυξανόμενη εισαγωγή των τεχνολογιών Maker σε 

σχολεία και άλλα τυπικά ή άτυπα πλαίσια μάθησης, η μελέτη των κινητικών 

δεξιοτήτων και οι φυσικές απαιτήσεις σε σχέση με την παιδική κατασκευή λείπουν. 

Για τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά, οι κινητικές δεξιότητες αναμένεται να 

αναπτυχθούν περισσότερο ή λιγότερο από την ηλικία των 10 ετών. Σε μια πρόσφατη 

μελέτη των παιδιών ηλικίας 6 έως 12 ετών, αναφέρεται ότι τα περισσότερα παιδιά, 

παρουσίασαν κάτω από τα αναμενόμενα επίπεδα επάρκειας. (Sharon  Lynn  Chu, 

Michael  Saenz& Francis  Quek:2016) 

 

3.1. Το παιχνίδι ως παιδαγωγικό μέσο μάθησης και ανάπτυξης. 

3.1.1. Παιχνίδι και Νοημοσύνη 

Τα icebreaker games και γενικά τα παιχνίδια μπορούν να συμβάλλουν όχι μόνο στην 

ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων όπως αναφέραμε αλλά και μπορούν να 

λειτουργήσουν και ως παιδαγωγικό μέσο μάθησης και ανάπτυξης για τα παιδιά. Το 

παιχνίδι συμβάλλει στη νοητική ανάπτυξη του παιδιού, την οποία η σύγχρονη 

ψυχολογία αποδίδει στις εμπειρίες που αποκτά το άτομο από το φυσικό και 

κοινωνικό του περιβάλλον. Μέρος των εμπειριών προέρχεται από το ατομικό και 

ομαδικό παιχνίδι. Σύμφωνα με το πείραμα του Piaget, οι εμπειρίες με τα φυσικά 

αντικείμενα(στερεά και υγρά) βοηθούν το παιδί να ανακαλύψει τις ιδιότητες των 

αντικειμένων και να κατανοήσει τις έννοιες, όπως την έννοια της διατήρησης 

(εμμονής) των πραγμάτων, οι οποίες οδηγούν το παιδί από το προεννοιακό στάδιο 

στο στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης. Το ατομικό και το ομαδικό παιχνίδι 

προσφέρει καινούργιες εμπειρίες στο παιδί τις οποίες προσπαθεί να ενσωματώσει 

στις ίδιες υπάρχουσες εμπειρίες κι έτσι προσπαθεί να κατανοήσει τον κόσμο. Όταν 

τα νέα στοιχεία συνδέονται με τα υπάρχοντα, διατηρείται η ισορροπία που υπάρχει 

μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος. Αν, όμως, η καινούργια εμπειρία είναι 

διαφορετική και δεν ενσωματώνεται εύκολα στις παλιές εμπειρίες, το άτομο 

αναγκάζεται να τροποποιήσει τις νοητικές του δομές, ώστε να αφομοιώσει το νέο 

στοιχείο. Αυτό προϋποθέτει το νέο στοιχείο να μην είναι τελείως ξένο και 

διαφορετικού επιπέδου από τις εμπειρίες του παιδιού.(Γεώργιος Δ. Δράκος & 

Νικόλαος Γ. Μπίνιας: 2005) 
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3.1.2.  Παιχνίδι, Συναισθηματική Ανάπτυξη και Ψυχική Υγεία 

Σύμφωνα με έρευνες, το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει και μέσο έκφρασης της 

συναισθηματικής ζωής και μέσο εκτόνωσης τους άγχους και της ψυχικής 

υπερέντασης. Μερικές φορές οι εμπειρίες που έχει αποκτήσει το παιδί από την 

κοινωνική του ζωή δεν του επιτρέπουν να εκφράσει τα επιθετικά του 

συναισθήματα, το άγχος και τους φόβους που του προξενεί το άγνωστο. Έτσι το 

παιχνίδι του δίνει τη δυνατότητα να διαπιστώσει τις αντιδράσεις των άλλων στα 

συναισθήματά του και παράλληλα να εκτονώσει το συναισθηματικό του βάρους 

μέσω των συμβολικών του ενεργειών που απευθύνονται προς τα παιχνίδια, τα 

οποία αντικαθιστούν πρόσωπα του περιβάλλοντος του.  Επιπλέον, το παιχνίδι δεν 

οικοδομεί απλώς την ψυχική υγεία αλλά αποτελεί και άριστο θεραπευτικό μέσο στα 

χέρια της ψυχαναλυτικής ψυχολογίας διότι προσφέρει δυνατότητες κάθαρσης. Έτσι, 

μέσα από το παιχνίδι το παιδί αναπαριστώντας μια τραυματική εμπειρία, 

συμβολικά, αποφορτίζεται συναισθηματικά και αναπτύσσει τις δυνατότητες του για 

να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και στην πραγματικότητα. Έρευνες έδειξαν ότι το 

παιδικό κοινωνικό παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως προγνωστικό κριτήριο 

για τη μετέπειτα ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού. Άτομα που παρουσιάζουν στην 

ενήλικη ζωή τους ψυχολογικά προβλήματα, αντιμετώπιζαν στην παιδική τους ηλικία 

δυσκολίες συμμετοχής σε ομαδικά παιχνίδια και γενικότερα δυσκολίες ομαλής 

επικοινωνίας και συνεργασίας με τους συνομήλικούς τους.( Γεώργιος Δ. Δράκος & 

Νικόλαος Γ. Μπίνιας: 2005) 

3.1.3  Παιχνίδι, Δημιουργικότητα και  Επίλυση Προβλημάτων 

Η συμμετοχή του παιδιού στα παιχνίδια το βοηθάει ώστε να αναπτύξει λεπτές 

δεξιότητες και να καλλιεργήσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα του. Η C. Hutt 

(1971) παρατήρησε ότι, όταν το παιδί βρεθεί μπροστά σε άγνωστο υλικό προβαίνει 

στις εξής ενέργειες: α) ερευνά και μελετά τα αντικείμενα προσεκτικά και β) όταν 

εξοικειωθεί αρκετά με αυτά, επιχειρεί να τα χρησιμοποιήσει κατά διάφορους 

τρόπους, οι οποίοι προάγουν την παιδική δημιουργικότητα, εφευρετικότητα και 

φαντασία. Μέσα από μελέτη η Hutt διαπίστωσε ότι τα παιδιά που είχαν 

χαρακτηρισθεί δημιουργικά στο παιχνίδι κατά την προσχολική τους ηλικία, πέτυχαν 

αργότερα υψηλούς βαθμούς σε τεστ πρωτοτυπίας. Τέλος, το παιχνίδι προσφέρει τη 

δυνατότητα στα παιδιά να κατανοήσουν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι 

αντιμετώπισης των προβλημάτων.( Γεώργιος Δ. Δράκος & Νικόλαος Γ. Μπίνιας: 

2005) 

3.1.4. Παιχνίδι, Φυσική Ανάπτυξη και Πρακτικότητα 

Η συμβολή του παιχνιδιού στη φυσική ανάπτυξη είναι προφανής. Οι φυσικές 

ικανότητες που μεμονωμένα αναπτύσσει το παιδί κατά το παιχνίδι, αποβαίνουν 
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χρήσιμες δεξιότητες για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων της 

καθημερινής ζωής. Ο J. Bruner, για να μελετήσει την αποτελεσματικότητα των 

ικανοτήτων και των εμπειριών τις οποίες αποκτά το παιδί από το παιχνίδι, έκανε το 

εξής πείραμα: Χώρισε μια τάξη παιδιών σε πέντε ομάδες και ζήτησε από κάθε 

ομάδα χωριστά να “ψαρέψουν” ένα αντικείμενο μέσα από ένα κιβώτιο, που απείχε 

αρκετά μακριά από τα παιδιά. Τα μόνα εργαλεία που είχαν ήταν ένα ξύλινο ραβδί 

και ένας συσφιγκτήρας, που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ένωση των 

ράβδων. Η απόσταση ήταν τέτοια, που έπρεπε οι δύο ράβδοι να ενωθούν, για να 

μπορέσουν να φθάσουν το κιβώτιο. Οι εμπειρίες της κάθε ομάδας ήταν 

διαφορετικές. Η πρώτη ομάδα είχε δει έναν ενήλικο να συσφίγγει δύο ράβδους για 

να τις ενώσει. Η δεύτερη είχε εξασκηθεί στην τοποθέτηση συσφιγκτήρων σε 

μεμονωμένες ράβδους. Η τρίτη ομάδα είχε δει το πείραμα να εκτελείται από έναν 

ενήλικο και η τέταρτη είχε την ευκαιρία να επεξεργαστεί τα αντικείμενα και να 

παίξει, χωρίς όμως να λάβει οδηγίες. Τέλος η πέμπτη ομάδα δεν είχε καμία 

προηγούμενη επαφή με τα αντικείμενα αυτά. Από το πείραμα αποδείχθηκε ότι η 

ομάδα που είχε επεξεργαστεί  και είχε παίξει με τα αντικείμενα είχε τον ίδιο βαθμό 

επιτυχίας με την ομάδα που είχε δει το πείραμα από έναν ενήλικα. Οι άλλες ομάδες 

είχαν πολύ μικρότερη επιτυχία (Bruner, 1975). O Ε. Erikson, ως συμπέρασμα από τις 

έρευνες αναφέρει ότι τα άτομα που διακρίνονται για την επιτυχία στη ζωή τους 

ήταν συνήθως καλοί παίχτες στην παιδική τους ηλικία και κυρίως κατορθώνουν να 

διατηρήσουν ως ενήλικοι μια διάθεση παιχνιδιού. Σύμφωνα με την Hutt (1971), τα 

άτομα που ως παιδιά δεν είχαν εξοικειωθεί στο παιχνίδι εμφανίζουν αργότερα 

δυσκολίες στις κοινωνικές του επαφές. Το παιχνίδι προετοιμάζει και οδηγεί το παιδί 

στο στάδιο της υπεύθυνης εργασίας, γεγονός που συμβάλλει θετικά στην επιτυχία 

του ατόμου στη ζωή. (Γεώργιος Δ. Δράκος & Νικόλαος Γ. Μπίνιας: 2005) 

Γενικά τα παιχνίδια όπως αναφέραμε έχουν καθοριστικό ρόλο στην ζωή των 

παιδιών καθώς επηρεάζουν όχι μόνο την παιδική τους ηλικία αλλά και την ενήλικη 

ζωή τους. Τα παιχνίδια έχουν χρησιμοποιηθεί από καιρό ως δραστηριότητα 

συγκόλλησης καθώς συμβάλλουν στη δημιουργία και τη διατήρηση της κοινωνικής. 

Τα παιχνίδια έχουν χρησιμοποιηθεί  για να υποστηρίξουν την κοινωνική 

αλληλεπίδραση: οικογενειακές νυχτερινές διοργανώσεις, επιτραπέζια παιχνίδια, 

εβδομαδιαία παιχνίδια μεταξύ φίλων μπορούν να βοηθήσουν  ώστε να 

ικανοποιήσουν την ανάγκη  για συγγένεια και δημιουργούν κοινές εμπειρίες με 

αποτέλεσμα να αναπτύσσεται η οικειότητα μεταξύ των μελών του παιχνιδιού. Εκτός 

όμως από τα παραδοσιακά παιχνίδια, πλέον υπάρχουν και τα ψηφιακά παιχνίδια τα 

οποία αυξάνονται όλο και περισσότερο και χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν 

στη διαμόρφωση και τη διατήρηση της κοινωνικής ζωής με το πρόσθετο 

πλεονέκτημα της υποστήριξης των κατανεμημένων φίλων και οικογενειών για να 

διατηρήσουν κοινωνικές σχέσεις. Έρευνες για τη διευκόλυνση της κοινωνικής 

εγγύτητας μέσω των παιχνιδιών υποδηλώνουν ότι η μηχανική του παιχνιδιού για 
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πολλούς παίκτες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ή να ενισχύσει τις 

σχέσεις σε διάφορα πλαίσια. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της υποστήριξης των 

ανθρώπων με διαφορετικές προτιμήσεις παιχνιδιών και ικανότητες (π.χ., 

παππούδες που παίζουν με εγγόνια),οι Harris et al διερεύνησαν τα ασύμμετρα 

παιχνίδια που καλύπτουν τις διαφορές μεταξύ των παικτών, αλλά διατηρούν σφιχτά 

συνδεδεμένες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Σύμφωνα με τους Depping et al η 

διερεύνηση στο πλαίσιο υποστήριξης των κατανεμημένων ομάδων εργασίας,  

έδειξε ότι η αναπαραγωγή ενός αλληλοεξαρτώμενου ψηφιακού συνεταιρισμού 

παιχνιδιού μπορεί να διευκολύνει τη δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ δύο ξένων 

σε απευθείας σύνδεση. Οι μηχανικοί παιχνιδιών διευκολύνουν την κοινωνική 

εγγύτητα μεταξύ άγνωστων δυάδων. Η επικοινωνία είναι πιο παραγωγική όταν 

χρησιμοποιούνται διεπαφές παιχνιδιών που υποστηρίζουν την ταυτόχρονη 

αλληλεπίδραση. (Ansgar , Depping  & Regan, 2017) 

3.2. Απτικές και φυσικές διεπαφές 

Αυτή η κοινωνική σχέση και η αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους 

παίκτες των ψηφιακών παιχνιδιών και γενικά των παιχνιδιών με τεχνολογικά μέσα 

πραγματοποιείται μέσω των απτικών και φυσικών διεπαφών.  

3.2.1  Απτικές διεπαφές 

Οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μέσω 

της απτικής διεπαφής. Οι απτικές διεπαφές (Tangible User Interfaces ή TUIs) είναι 

διεπαφές που χρησιμοποιούν φυσικά (χειροπιαστά) αντικείμενα ώστε να 

υποστηρίξουν τους χρήστες να αλληλεπιδράσουν με τον ψηφιακό κόσμο. Γενικά στη 

βιβλιογραφία με τον όρο «απτική» (tangible) διεπαφή αναφερόμαστε σε διεπαφή 

που συνδυάζει: (α) ένα ή περισσότερα φυσικά αντικείμενα (π.χ. κύβοι, τμήματα 

παζλ), και (β) ένα ψηφιακό αποτέλεσμα, δηλ. μία αναπαράσταση σε ψηφιακό 

περιβάλλον των ενεργειών που κάνει ο χρήστης με τα φυσικά αντικείμενα.  Η 

πλειοψηφία αυτών των συστημάτων σχεδιάστηκε για μικρούς μαθητές (αρχάριους 

χρήστες) και εφαρμόστηκε σε πεδία όπως η μουσική, τα μαθηματικά, ο 

προγραμματισμός, η εκπαιδευτική ρομποτική κ.ά. (McNerney, 2004· Kelleher & 

Pausch, 2005, Sapounidis & Demetriadis, 2009). Μια από τις εφαρμογές που 

προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η εφαρμογή των απτικών διεπαφών στην 

εκμάθηση προγραμματιστικών εννοιών. Τη δεκαετία των ‘90 δημιουργήθηκαν τα 

AlgoBlocks. Η εμφάνιση αυτού του συστήματος έδωσε πραγματική ώθηση στον 

χώρο και οδήγησε στη δημιουργία και άλλων παρόμοιων συστημάτων. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες από αυτές τις προσπάθειες αποσκοπούσαν 

στην εκμάθηση εισαγωγικών προγραμματιστικών εννοιών, χωρίς όμως τα 

συστήματα τελικά να αξιοποιηθούν συστηματικά. 
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3.2.2  Απτικές διεπαφές και μάθηση 

Ένας μεγάλος αριθμός απτικών συστημάτων (TUIs) μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

ψηφιακά εργαλεία μάθησης. Συγκεκριμένα σε συνθήκες συνεργασίας, οι απτικές 

διεπαφές διευκολύνουν και ενθαρρύνουν τους τρόπους επικοινωνίας που δεν είναι 

εύκολο να αξιοποιηθούν όταν οι χρήστες είναι αναγκασμένοι να αλληλεπιδρούν 

μέσω γραφικής διεπαφής (Graphical User Interface), όπως π.χ. να ανταλλάξουν 

ματιές ή να παρατηρήσουν ευκολότερα τις χειρονομίες των άλλων. Η ύπαρξη 

τέτοιων διεπαφών (όπως οι χειρονομίες) σε μια διάδραση μπορεί να επηρεάσει τη 

σκέψη και τη μάθηση (Goldin-Meadow, 2003). Παρόλο που τα απτικά περιβάλλοντα 

έχουν περιορισμούς (π.χ. δεν είναι εύκολο να συνδεθούν μεταξύ τους πολλά 

φυσικά αντικείμενα ή κάποιες φορές ο περιορισμένος χώρος δεν επιτρέπει την 

ανάπτυξη περίπλοκων δομών) δεν αποτελεί εμπόδιο για τους σχεδιαστές διότι τις 

περισσότερες φορές απευθύνονται σε αρχάριους χρήστες, οι οποίοι στα πρώτα 

τους βήματα δεν χρειάζονται να αναπαραστήσουν πολύπλοκες δομές. Μια σειρά 

από έρευνες, έχουν ως στόχο να αποδείξουν με επιχειρήματα την εκπαιδευτική αξία 

των απτικών διεπαφών. Οι Zuckerman και Gal-Oz (2013) αξιολόγησαν τη χρήση ενός 

απτικού συστήματος από 58 φοιτητές και κατέγραψαν ότι οι χρήστες-φοιτητές 

προτιμούσαν να μάθουν και να εξερευνήσουν το γνωστικό αντικείμενο με τη χρήση 

της απτικής διεπαφής. Επίσης, οι Sapounidis και Demetriadis (2013) μελέτησαν και 

σύγκριναν τις προτιμήσεις 61 μαθητών που χρησιμοποίησαν ένα απτικό σύστημα 

προγραμματισμού και ένα παρόμοιο γραφικό στην οθόνη υπολογιστή. Τα 

αποτελέσματα από την έρευνα έδειξαν ότι το απτικό σύστημα προσέλκυε 

περισσότερο τους μαθητές-χρήστες καθώς  ήταν περισσότερο διασκεδαστικό και 

ευκολότερο ώστε να χρησιμοποιηθεί από τους αρχάριους χρήστες. Η έρευνα των 

Kwon et. al. (2012), στην οποία συμμετείχαν 22 μαθητές, ομοίως έδειξε ότι το 

σύστημα απτικού προγραμματισμού ώθησε τους χρήστες να εμπλακούν με την 

εκπαιδευτική δραστηριότητα και ήταν ιδιαίτερα αποδοτικό στο να μπορέσουν να 

αναπτύξουν προγραμματιστικές δομές. Συνολικά, οι διαθέσιμες έρευνες με βάση τα 

αποτελέσματά τους υποστηρίζουν την άποψη ότι οι χρήστες έχουν αυξημένη 

διάθεση για ελεύθερη διάδραση και οι απτικές διεπαφές τους προσφέρουν 

δυνατότητες που μοιάζουν με παιχνίδι (Price et al., 2003) Τα απτικά συστήματα 

ωθούν  τους χρήστες να εμπλέκονται ενεργά στη δραστηριότητα και πιθανώς σε 

αυξημένη μάθηση. (Δημητριάδης, 2015) 

3.2.3.  Φυσικές διεπαφές 

Οι φυσικές διεπαφές  (Natural User Interfaces, NUI) είναι ένα σύστημα 

αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή που επιτρέπει στον χρήστη να 

αλληλεπιδρά με φυσικές κινήσεις του σώματος, του προσώπου ή χειρονομίες, 

δηλαδή ενέργειες που είναι διαισθητικές και ο χρήστης δεν χρειάζεται να διδαχθεί. 
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Οι εξελίξεις που έγιναν στο μέγεθος, στη δύναμη, και στο κόστος των 

μικροεπεξεργαστών, στις μνήμες, στις κάμερες, και σε άλλες αισθητήριες συσκευές, 

βοήθησαν στην εδραίωση των διεπαφών αυτών και άλλαξαν τους κανόνες που 

ίσχυαν στον τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου-μηχανής. Αυτό που 

ξεχωρίζει τις διεπαφές αυτές είναι η έλλειψη απτικής ενέργειας ως είσοδος. Ένα 

απλό παράδειγμα είναι τα φώτα με αισθητήρες που ενεργοποιούνται από την 

ανθρώπινη κίνηση για ανάψουν ή να κλείσουν. Μερικές από τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούν οι φυσικές διεπαφές (NUI) παραθέτονται παρακάτω. Οι οθόνες 

επαφής είναι μία μέθοδος η οποία επιτρέπει στον χρήστη να δείχνει και να επιλέγει 

αντικείμενα στην οθόνη. Επιτρέπουν στους χρήστες μία πιο άμεση αλληλεπίδραση 

από αυτήν των δεικτικών συσκευών όπως το ποντίκι. Μπορούν να αγγίζουν 

απευθείας την γραφική αναπαράσταση για να ενεργούν, παρά να πρέπει να την 

επιλέξουν με μία δεικτική συσκευή.  Τα συστήματα αναγνώρισης χειρονομιών. 

Τέτοια συστήματα μπορούν να ανιχνεύουν την κίνηση του χρήστη και να 

μεταφράζουν την κίνηση αυτή σε οδηγίες. Για παράδειγμα ένα χειριστήριο όπως 

αυτό του Nintendo το «Wii», διαθέτει ενσωματωμένα επιταχυνσιόμετρα και 

γυροσκόπια, που μπορούν να ανιχνεύσουν την κλίση, την περιστροφή και την 

επιτάχυνση του χεριού ή του σώματος μεταφράζοντας τα ανάλογα σήματα στο 

παιχνίδι. Τέτοια συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην αλληλεπίδραση 

με υπολογιστές.  Η φωνητική αναγνώριση επιτρέπει στους χρήστες να δίνουν 

εντολές μέσω της ομιλίας τους. Το σύστημα μπορεί να μετατρέψει την ομιλία σε 

μορφή που να αναγνωρίζεται από το σύστημα. Κάποια παραδείγματα είναι οι 

εφαρμογές  φωνητικής υπαγόρευσης που μετατρέπουν τα λόγια σε κείμενο, ή 

εφαρμογές κινητών τηλεφώνων όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί κλήση επαφής 

«μιλώντας» στην συσκευή. Εκτός από την φωνητική αναγνώριση υπάρχει και  η 

καταδίωξη βλέμματος η οποία είναι μία μέθοδος, που κατευθύνει το σύστημα και 

τις ενέργειες παρακολουθώντας τις κινήσεις των ματιών. Η μέθοδος αυτή βρίσκει 

χρήση και από άτομα με κινητικές δυσκολίες. Τέλος, υπάρχουν και οι διεπαφές 

εγκεφάλου-υπολογιστή. Οι διεπαφές αυτές βασίζονται στα εγκεφαλικά κύματα 

ώστε να βοηθήσουν άτομα με σοβαρές κινητικές παθήσεις να αλληλεπιδρούν με το 

περιβάλλον τους. 

Oι φυσικές διεπαφές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας δημόσιας οθόνης/   

μιας δημόσιας έκθεσης παρέχουν διαφορετικά είδη κοινωνικού παιχνιδιού. Η 

πράξη της αλληλεπίδρασης με μια δημόσια οθόνη αμέσως «ανοίγει»/ δίνει σε κάθε 

χρήστη τη δυνατότητα αποτυχίας. Οι χρήστες μπορεί παρερμηνεύουν την τεχνική 

αλληλεπίδρασης, δεν ολοκληρώνουν μια εργασία που δίνεται από την οθόνη, ή 

μπορεί απλά να μην είναι φυσικά ή διανοητικά ικανοί να αλληλεπιδράσουν σωστά. 

Όπως προτείνει ο Goffman, η αλληλεπίδραση περιέχει μέσα της τη δυνατότητα 

αποτυχίας (1971), και αυτός ο φόβος της αποτυχίας έχει οριστεί ως «κοινωνική 

αμηχανία "από τους Rogers και Brignull (2002). Αυτό έχει εξεταστεί από διάφορους 
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θεωρητικούς για την επίδρασή της στην εμπιστοσύνη του χρήστη όταν αλληλεπιδρά 

σε δημόσιους χώρους (Brignull και Rogers 2003, Schroeter, Foth et al 2012, 

Hespanhol και Tomitsch 2015). Η κοινωνική αμηχανία σχετίζεται επίσης με την 

"κοινωνική πίεση "(Beyer, Binder et al., 2014).Στην παρουσία των θεατών, ο χρήστης 

ξεπερνάει την ευθύνη του να τους διδάξει πώς να αλληλεπιδράσουν με το σύστημα, 

οδηγώντας σε πιέσεις για να ενεργήσουν κατάλληλα και να επιδείξουν καλή 

εκτέλεση. Αυτό είναι παρόμοιο με την ανησυχία αξιολόγησης τεκμηριωμένη από 

τους O'Hara et αl. (2008) και Matthew et αl. (2011), στην οποία οι χρήστες 

ξεπερνούν με τον φόβο ότι η απόδοση τους ή η αλληλεπίδραση κρίνεται από 

άλλους.  Ο δημόσιος χώρος όπου είναι εγκατεστημένες οι διαδραστικές οθόνες 

μπορεί να οδηγήσει τους χρήστες να αισθάνονται άβολα χρησιμοποιώντας 

ορισμένες τεχνικές ή να παίζουν συγκεκριμένα παιχνίδια. Αυτό μπορεί να 

προκαλέσει τη διακοπή των χρηστών να παίζουν αν αντιμετωπίσουν εμπόδια στην 

είσοδο (αδυναμία χρήσης μιας  τεχνικής), ή αλλιώς αρνούνται να συμμετάσχουν, 

αντί να επιλέξουν να παρακολουθήσουν ή να απομακρυνθούν από την οθόνη. Εάν 

δεν απομακρυνθούν, μπορούμε τότε να επιλέξουμε να παίξουν αφού 

εξακριβώσουμε τον «σωστό» τρόπο αλληλεπίδρασης από την παρακολούθηση 

άλλων ή να γίνει αλληλεπίδραση μεταξύ άλλων συμμετεχόντων. (Travis, Marcus, 

Eduardo, 2016) 

3.3.  Παιχνιδοκεντρική μάθηση 

3.3.1  Ψηφιακά παιχνίδια 

Στην εποχή της τεχνολογίας όπου ζούμε όλο και περισσότεροι άνθρωποι 

ασχολούνται με τα ψηφιακά παιχνίδια είτε ως μέσο ψυχαγωγίας, είτε ως μέσο 

μάθησης. Αρχικά, το παιχνίδι μπορεί να περιγραφεί ως μία δομημένη ή 

ημιδομημένη δραστηριότητα που ενέχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα, ατομική ή 

ομαδική, και γίνεται για ψυχαγωγικούς σκοπούς ακολουθώντας συγκεκριμένους  

κανόνες για την επίτευξη κάποιου στόχου, ώστε να ανακηρυχτεί ένας ή 

περισσότεροι νικητές (Alessi & Trollip, 2001). Η ανάπτυξη των ψηφιακών 

τεχνολογιών οδήγησε στην εμφάνιση διάφορων όροι που περιγράφουν την 

εμπειρία του παιχνιδιού όταν γίνεται χρήση τεχνολογίας. Σε κάθε παιχνίδι (ψηφιακό 

ή μη) υπάρχουν βασικοί και ειδικότεροι παράγοντες που αφορούν τη δομή και 

οργάνωσή του. Οι Alessi και Trollip (2001) περιγράφουν τους βασικούς και τους 

ειδικότερους παράγοντες: Οι βασικοί παράγοντες είναι ο στόχος-σκοπός, οι 

κανόνες, ο ανταγωνισμός, η δυσκολία-πρόκληση, η φαντασία και οι παίχτες.  Όσον 

αφορά τον στόχο – σκοπό σε κάθε παιχνίδι υπάρχει ένας στόχος που είτε δηλώνεται 

από την αρχή του παιχνιδιού, είτε προκύπτει στην πορεία του παιχνιδιού. Όπως π.χ. 

απόκτηση πόντων, λύση μυστηρίου, μάντεμα λέξεων κ.λπ. Οι  κανόνες σχετίζονται 

με το ότι κάθε παιχνίδι έχει τους κανόνες του που ορίζουν ποιες ενέργειες 
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επιτρέπονται και ποιες όχι. Επίσης. κάθε παιχνίδι έχει περιορισμούς και 

δυνατότητες. Ο τρίτος παράγοντας είναι ο ανταγωνισμός. Σε κάθε παιχνίδι υπάρχει 

ανταγωνισμός και ο παίκτης μπορεί ανταγωνίζεται έναν άλλο παίκτη, τον 

υπολογιστή, τον εαυτό του, τον χρόνο. Κάθε παιχνίδι έχει τη δυσκολία – πρόκληση 

(Challenge). Η δυσκολία είναι η προσπάθεια του παίκτη ώστε να υπερνικήσει και 

κατακτήσει τον στόχο. Συνήθως το επίπεδο δυσκολίας είναι προσαρμοσμένο, ώστε 

ο χρήστης να ξεκινήσει από το πιο εύκολο επίπεδο για τις ικανότητές του, και ο 

βαθμός δυσκολίας αυξάνεται σταδιακά καθώς ο παίκτης αναπτύσσει δεξιότητες στο 

παιχνίδι. Η φαντασία που διαθέτει κάθε παιχνίδι είναι η ομοιότητα του κόσμου του 

παιχνιδιού με τον πραγματικό κόσμο. Πολλά παιχνίδια βασίζονται σε ένα λιγότερο ή 

περισσότερο φανταστικό σενάριο αλλά τα περισσότερα «σοβαρά» παιχνίδια 

στοχεύουν σε ρεαλιστικές συνθήκες του πραγματικού κόσμου. Τέλος κάθε παιχνίδι 

διαθέτει παίκτες(ρόλοι παικτών). Πρόκειται για θέματα που σχετίζονται με τους 

παίκτες και τους ρόλους τους σε κάθε παιχνίδι. Για παράδειγμα, ο αριθμός των 

παικτών που μπορεί να συμμετέχει στο παιχνίδι, οι ρόλοι που έχουν οι παίκτες, αν 

είναι ομαδικό ή ατομικό παιχνίδι και πώς ονομάζονται και εμφανίζονται οι παίκτες 

στην οθόνη. 

Στους ειδικότερους παράγοντες ανήκουν ο εξοπλισμός, οι οδηγίες, οι περιορισμοί, 

οι κυρώσεις, οι επιλογές/ρυθμίσεις και η ασφάλεια. Ο εξοπλισμός σχετίζεται με 

ζητήματα απαραίτητου εξοπλισμού, όπως ειδικά χειριστήρια. Οι οδηγίες χωρίζονται 

σε δύο κατηγορίες( γενικές οδηγίες και τοπικές οδηγίες). Οι γενικές οδηγίες που 

παρέχονται στην αρχή του παιχνιδιού και οι τοπικές οδηγίες εξηγούν κάτι κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού. Οι περιορισμοί αφορούν τις  ενέργειες που δεν 

επιτρέπονται στους παίκτες, π.χ. σε σχέση με τον διαθέσιμο χρόνο, το πλήθος των 

προσπαθειών. Οι κυρώσεις είναι οι ποινές επιβάλλονται αν ένας παίκτης παραβεί 

τους κανόνες του παιχνιδιού. Οι επιλογές/ρυθμίσεις σχετίζονται με τις ρυθμίσεις 

που επιλέγει ο παίκτης στην αρχή του παιχνιδιού, όπως το  επίπεδο δυσκολίας, 

ταχύτητα δράσης. Τέλος η ασφάλεια αφορά τα παιχνίδια που προσφέρουν ένα 

ασφαλές περιβάλλον όπου ο χρήστης μπορεί να δοκιμάσει απλές ή σύνθετες 

στρατηγικές που επιθυμεί, οι οποίες σε πραγματικές συνθήκες πιθανώς να τον 

έθεταν σε κίνδυνο. Σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι ο σχεδιαστής θα πρέπει να 

δημιουργήσει συνθήκες όπου οι μαθητές-παίκτες να ενθαρρυνθούν και να 

δοκιμάσουν στρατηγικές που ίσως τους οδηγήσουν στην  αποτυχία αλλά μέσα από 

την αποτυχία μπορεί να οδηγηθούν σε σημαντική μάθηση. (Δημητριάδης, 2015) 

Στη συνέχεια, αξίζει να επισημανθεί ότι τα ψηφιακά παιχνίδια χωρίζονται σε 

κατηγορίες. Συνήθως η κατηγοριοποίηση παιχνιδιών είναι ανάλογη με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του σεναρίου στο οποίο εμπλέκουν τον χρήστη. Οι κατηγορίες είναι 

οι εξής: παιχνίδια δράσης (Action games), παιχνίδια στρατηγικής (Strategy games), 

παιχνίδια άθλησης (Sport games) παιχνίδια περιπέτειας. (Adventure games) 

παιχνίδια προσομοίωσης (Simulation Games),παιχνίδια ρόλου (Role Playing Game), 
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παιχνίδια εξάσκησης ικανοτήτων και επιτραπέζια (Skill games, board games) και 

παιχνίδια τύχης (Chance games). Στα παιχνίδια δράσης ο παίκτης ελέγχει το 

ολόγραμμα/avatar του πρωταγωνιστή. Ο παίκτης αποφεύγει εμπόδια, 

αντιμετωπίζει τους εχθρούς και συλλέγει αντικείμενα. Σε αυτά τα παιχνίδια δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση σε φυσικούς χειρισμούς του παίκτη (συντονισμός χεριού-ματιού/ 

hand-eye coordination και χρόνος αντίδρασης/ reaction-time). Στα παιχνίδια 

στρατηγικής ο παίκτης εφαρμόζει διάφορες στρατηγικές καθώς και επιμέρους 

τακτικές κινήσεις για την επίτευξη του στόχου. Δίνεται έμφαση στις δεξιότητες 

λήψης αποφάσεων του παίκτη. Τα περισσότερα παιχνίδια στρατηγικής απαιτούν 

σωστή σκέψη λήψης αποφάσεων και υψηλή ενημερότητα για την κατάσταση του 

παίκτη. Στη συνέχεια, τα παιχνίδια άθλησης προσομοιώνουν τη δραστηριότητα 

κάποιου παραδοσιακού αθλητικού παιχνιδιού. Τα περισσότερα γνωστά αθλητικά 

παιχνίδια σχετίζονται με ποδόσφαιρο και μπάσκετ και μάλιστα περιλαμβάνουν 

ρεαλιστικά στοιχεία για τους αθλητές ενός παιχνιδιού (π.χ. παίκτες και ομάδες 

ποδοσφαίρου) και ενημερώνονται κάθε χρόνο σύμφωνα με τις αλλαγές που 

συμβαίνουν στον πραγματικό κόσμο. Στα παιχνίδια περιπέτειας ο παίκτης υιοθετεί 

τον ρόλο ενός πρωταγωνιστή σε μια διαδραστική ιστορία όπου στόχος είναι η 

εξερεύνηση και η επίλυση γρίφων. Τα περισσότερα παιχνίδια περιπέτειας 

σχεδιάζονται για έναν παίκτη, καθώς η έμφαση σε μια συγκεκριμένη ιστορία και 

έναν χαρακτήρα καθιστά δύσκολη τη συμμετοχή από πολλούς παίκτες. Στα 

παιχνίδια προσομοίωσης αναπαράγονται διάφορες δραστηριότητες του 

πραγματικού/ρεαλιστικού κόσμου με τη μορφή παιχνιδιού με διάφορους στόχους, 

όπως: εκπαίδευση, ανάλυση ή πρόγνωση. Στα παιχνίδια ρόλου οι παίκτες υιοθετούν 

ρόλους χαρακτήρων σε ένα φανταστικό σκηνικό. Στα παιχνίδια εξάσκησης 

ικανοτήτων και επιτραπέζια το αποτέλεσμα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις 

ικανότητες και δεξιότητες του παίκτη (διανοητικές ή φυσικές) και σε μικρότερο 

ποσοστό από την τύχη. Και τέλος στα παιχνίδια τύχης το αποτέλεσμα καθορίζεται 

από τον παράγοντα «τύχη». (Δημητριάδης, 2015) 

3.3.2.  Παιχνιδοποίηση 

Όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές στην παρούσα εργασία το παιχνίδι μπορεί να 

έχει και ψυχαγωγικό αλλά και εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τους μαθητές. Οι 

σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες επιβάλλουν μαθητοκεντρικά μοντέλα 

διδασκαλίας και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους που χαρακτηρίζονται από 

κοινωνική αλληλεπίδραση και πολιτιστική ζωή αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα τα 

οποία προσδίδουν ένα ψυχαγωγικό, προσωποποιημένο όραμα. Σε αυτό το 

ψυχαγωγικό και προσωποποιημένο όραμα συμβάλλει και η 

παιχνιδοποίηση (gamification), η οποία είναι η χρήση προσεγγίσεων και τεχνικών σε 

διάφορα περιβάλλοντα με στόχο την προσέλκυση ατόμων στη λύση 

προβλημάτων και την αύξηση της συμμετοχής τους. Με άλλα λόγια αναφερόμαστε 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gamification
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στη χρήση ή και ενσωμάτωση μηχανισμών και χαρακτηριστικών του παιχνιδιού σε 

δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με το παιχνίδι, με στόχο την εξερεύνηση 

λύσεων μέσω της αλλαγής της συμπεριφοράς των χρηστών, καθώς και την αύξηση 

της συμμετοχικότητας και της δέσμευσης τους. Πρόκειται για μια διαδικασία που 

αυξάνει τη συναισθηματική συμμετοχή των παιδιών, επηρεάζει η συμπεριφορά 

τους, ενώ παράλληλα διευκολύνεται σημαντικά η επικοινωνία των μηνυμάτων και 

ενισχύεται η αποδοχή τους. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα, μέσω 

δραστηριοτήτων, να κερδίζουν πόντους με τις ενέργειες που κάνουν ανάλογα με 

την εμπειρία τους. Η δραστηριότητα παιχνιδοποίησης θα μπορούσε να είναι  

εκπαιδευτική (οι μαθητές κερδίζουν πόντους με βάση τις επιδόσεις τους σε κάποιες 

δοκιμασίες) Εν ολίγοις, η παιχνιδοποίηση στοχεύει να δημιουργήσει στους 

συμμετέχοντες έμμεσα την αίσθηση παιχνιδιού, χωρίς να μετατρέψει την ίδια τη 

δραστηριότητα σε ολοκληρωμένο παιχνίδι. Ο λόγος για τον οποίο η παιχνιδοποίηση 

έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι γιατί με βάση τις έρευνες που έχουν γίνει 

παρουσιάζεται αυξημένος βαθμός εμπλοκής και ενδιαφέροντος από τους 

συμμετέχοντες όταν ένα περιβάλλον/ μία δραστηριότητα ενσωματώνει στοιχεία 

παιχνιδοποίησης. Στην περίπτωση της εκπαίδευσης το αυξημένο ενδιαφέρον και η 

εμπλοκή των μαθητών μέσω της παιχνιδοποίησης στην τάξη αναμένεται να 

επιφέρει αυξημένο ποσοστό επίτευξης των στόχων μάθησης, γεγονός που 

συνεπάγεται σε ποιοτικότερη μάθηση. Παρόλο που η ιδέα φαίνεται εύκολα 

εφαρμόσιμη, στην πράξη δεν είναι απολύτως σαφές τι ακριβώς συνιστά την 

επιτυχημένη παιχνιδοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο ενδιαφερόμενος 

εκπαιδευτικός μπορεί να πειραματιστεί αρχικά με το πιο συνηθισμένο σενάριο, στο 

οποίο οι μαθητές κερδίζουν πόντους καθώς ολοκληρώνουν επιτυχημένα 

απλούστερες ή σύνθετες  εργασίες, κάνοντας χρήση και κατάλληλων τεχνολογικών 

εργαλείων. Η επιτυχία των παιδιών επιβραβεύεται  κερδίζοντας πόντους και 

κατακτώντας επίπεδα μάθησης. Τα επίπεδα που κατακτούν μπορούν να 

αντιστοιχούν σε τυπικούς βαθμούς επιδόσεων όπως  προβλέπει το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Επίσης, η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός για να αναφερθεί 

στις δραστηριότητες του μαθήματος αλλάζει, και παραπέμπει πλέον σε παιχνίδι και 

όχι στις τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. (Δημητριάδης, 2015) 

3.3.3  Παιχνιδοκεντρική μάθηση 

Η παιχνιδοποίηση συνδέεται με την παιχνιδοκεντρική μάθηση καθώς αναπτύσσεται 

μια προσπάθεια ώστε να αξιοποιηθεί το ψηφιακό παιχνίδι στην εκπαίδευση και να 

διερευνηθούν οι θετικές/αρνητικές επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται. Η 

προσέγγιση αυτή (παιχνιδοκεντρική μάθηση) θέτει ως γενικό στόχο τη δημιουργία 

κατάλληλων  εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που συνδυάζουν τη μάθηση με την 

ψυχαγωγία και ικανοποίηση που εισπράττει ο παίκτης ενός καλοσχεδιασμένου 

παιχνιδιού. Για τον σκοπό αυτόν γίνεται χρήση διαφόρων καινοτόμων τεχνολογιών 
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που περιλαμβάνουν φορητές συσκευές, εργαλεία Web 2.0, τρισδιάστατους 

εικονικούς κόσμους (3D virtual worlds), εκπαιδευτική ρομποτική και απτικές 

διεπαφές (tangible user interfaces). Τα οφέλη από την προσπάθεια αυτή θα 

προκύψουν μέσα από τη συμμετοχή των παιδιών στο παιχνίδι, το οποίο θα 

λειτουργήσει ως κίνητρο για αυξημένη εμπλοκή. Ο μαθητής θα θελήσει να παίξει το 

παιχνίδι ώστε να βιώσει τα ενδιαφέροντα συναισθήματα που δημιουργεί αυτή η 

εμπειρία. Ως συνέπεια της συμμετοχής τους σε μια τέτοια εμπειρία είναι ότι θα 

πρέπει να ενεργοποιήσει τις γνωστικές διεργασίες που απαιτεί ο μηχανισμός 

μάθησης στο παιχνίδι. Το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι η αυξημένη εμπλοκή και 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, με τον δάσκαλο, με το παιχνίδι και το 

εκπαιδευτικό υλικό που λογικά θα οδηγήσουν στην επίτευξη ουσιαστικών 

μαθησιακών στόχων όπως: εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο (μάθηση βασικών 

ή και προχωρημένων γνώσεων, εξοικείωση με πολλαπλές οπτικές/ερμηνείες, 

σύνδεση της γνώσης με καθημερινές καταστάσεις), ανάπτυξη δεξιοτήτων 

(κατάλληλοι χειρισμοί για την επίλυση προβλημάτων, συνεργασία, κοινωνική 

συναναστροφή (επικοινωνία). 

Η δημιουργία, όμως, ενός εκπαιδευτικού και παράλληλα διασκεδαστικού 

παιχνιδιού δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτείται η κατανόηση της ανθρώπινης 

φύσης και του τι είναι πραγματικά διασκεδαστικό για τους μαθητές. Μια ακόμη 

δυσκολία σχετίζεται με την σύγκρουση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς στόχους και 

στα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. Ο στόχος των μαθητών να κερδίσουν στο 

παιχνίδι  μπορεί να τους αποτρέψει από το να δοκιμάζουν στρατηγικές που 

θεωρούν ακατάλληλες. Αυτή η αποτροπή ίσως τους εμποδίσει να διερευνήσουν 

πλήρως τις συνέπειες συγκεκριμένων στρατηγικών. Σημαντικός παράγοντας σε ένα 

παιχνίδι για να θεωρηθεί κατάλληλο είναι και η αποδοτικότητα. Η αποδοτικότητα 

της μάθησης με χρήση παιχνιδιών δεν πρέπει να αναμένεται πως θα είναι υψηλή αν 

το μόνο που αξιολογηθεί ως μαθησιακό αποτέλεσμα είναι η γνώση του 

αντικειμένου. Σε αυτή την περίπτωση το παιχνίδι δε θα είναι το ίδιο αποδοτικό 

όπως μια παραδοσιακή μορφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας γιατί στο παιχνίδι 

δαπανάται χρόνος σε δευτερεύουσες, αλλά απαραίτητες, δραστηριότητες, όπως 

π.χ. εκμάθηση οδηγιών, εξοικείωση με τον τρόπο παιχνιδιού. (Δημητριάδης, 2015) 

3.3.4.  Έρευνα για τα παιχνίδια μάθησης 

Οι παραπάνω θεωρίες βασίζονται σε έρευνες καθώς υπάρχουν σήμερα αρκετές 

διαθέσιμες μελέτες σχετικά με την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα των 

παιχνιδιών. Όπως τονίζει η Papastergiou (2009), στο διάστημα 1992-2008 έχουν 

δημοσιευτεί ποικίλες ερευνητικές αναφορές που διερευνούν τη χρήση παιχνιδιών 

μάθησης σε σχολικό περιβάλλον, αναφέροντας ποικίλα οφέλη σχετικά με ανάπτυξη 

κινήτρων και δεξιοτήτων. Επομένως, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στο 

σχολικό περιβάλλον, όχι μόνο όσον αφορά τα κίνητρα και την εμπλοκή των 
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μαθητών αλλά και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων που θέτει το σχολικό 

αναλυτικό πρόγραμμα. Τα παιχνίδια μάθησης λειτουργούν και ως κίνητρα για να 

αναπτύξουν οι μαθητές κι άλλες πτυχές της προσωπικότητας τους και να επιτύχουν 

σε ποικίλα κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Μια πρόσφατη επισκόπηση 

των διαθέσιμων μελετών (Clark, Tanner-Smith & Killingsworth, 2014) καταγράφει τα 

εξής συμπεράσματα για τα παιχνίδια μάθησης: Τα στατιστικά αποτελέσματα 

μελετών που συγκρίνουν την παιχνιδοκεντρική μάθηση σε σχέση με τις τυπικές 

διδακτικές μεθόδους δίνουν ένα μικρό προβάδισμα στην παιχνιδοκεντρική μάθηση. 

Όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τη συνεργασία η παιχνιδοκεντρική σχεδίαση 

οδηγεί σε καλύτερη μάθηση όταν εφαρμόζεται ατομικά χωρίς ανταγωνισμό μεταξύ 

των μαθητών (σε σύγκριση με το αν υπάρχει ατομικός ανταγωνισμός) και όταν 

εφαρμόζεται ομαδοσυνεργατικά (δηλ. οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες 3-5 

μελών) με ανταγωνισμό μεταξύ των ομάδων (σε σύγκριση επίσης με τη συνθήκη 

ατομικού ανταγωνισμού). Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

αποφεύγουν την εμπλοκή των μαθητών σε συνθήκες ατομικού ανταγωνισμού στο 

παιχνίδι, καθώς η αίσθηση ατομικής αποτυχίας λειτουργεί ως αντικίνητρο μάθησης. 

Επίσης, η παιχνιδοποίηση (gamification) συμβάλλει στην απλή εισαγωγή 

χαρακτηριστικών παιχνιδιού στη διαδικασία μάθησης (όπως π.χ. το να κερδίσουν οι 

μαθητές πόντους). Η συγκεκριμένη μελέτη τονίζει πως δεν έχουμε συστηματικά 

ερευνητικά δεδομένα που να καταγράφουν τα επίπεδα μάθησης σε βάθος χρόνου 

μετά από την ολοκλήρωση της δραστηριότητας καθώς οι διαθέσιμες έρευνες 

καταγράφουν το επίπεδο μάθησης αμέσως μετά από τις –σχετικά σύντομες– 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Έτσι, παρόλο που πολλοί ερευνητές τονίζουν ότι η 

συνεισφορά των παιχνιδιών μάθησης στην εκπαίδευση θα πρέπει να αναζητηθεί 

στην ανάπτυξη υψηλότερου επιπέδου νοητικών, ενδοπροσωπικών (intrapersonal) 

και διαπροσωπικών (interpersonal) δεξιοτήτων, αυτό δεν είναι ικανοποιητικά 

τεκμηριωμένο από τις διαθέσιμες ερευνητικές εργασίες που έχουν 

πραγματοποιηθεί. Ακόμη, τα ερευνητικά αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν πως 

κάθε παιχνιδοκεντρική μάθηση είναι οπωσδήποτε ανώτερη από κάθε άλλη μη 

παιχνιδοκεντρική μάθηση αλλά ότι οι συγκεκριμένες παιχνιδοκεντρικής που 

διερευνήθηκαν αποδείχτηκαν καλύτερες από τις αντίστοιχες μη παιχνιδοκεντρικής  

σχεδιάσεις με τις οποίες συγκρίθηκαν. Γενικά, ο εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται να 

αξιοποιήσει τα παιχνίδια μάθησης στη διδασκαλία του θα πρέπει να κατανοήσει 

πως τα σημαντικά οφέλη θα προκύψουν περισσότερο σε σχέση με δεξιότητες που 

μπορούν να αναπτύξουν οι μαθητές σε μια τέτοια δραστηριότητα, όπως η 

συνεργασία για την επίλυση ενός προβλήματος. (Δημητριάδης, 2015) 

3.3.5. Παιχνίδι μάθησης και συνεργασία 

Η παιχνιδοκεντρική μάθηση μπορεί να λειτουργήσει ατομικά αλλά και ομαδικά, 

αποτελεί ιδανικό όχημα για τη συνεργασία των μαθητών σε μικρές ομάδες και για 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων. 
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Εντούτοις, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει σαφώς πως η εμπλοκή των 

μαθητών σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι χωρίς καθοδήγηση δεν οδηγεί σε αποδοτική 

μάθηση. Η κατανόηση αυτή τεκμηριώνεται από έρευνες που αξιολογούν τα 

μαθησιακά αποτελέσματα με χρήση παιχνιδιών. Μια σχετική έρευνα είναι αυτή των 

Van der Meij, Albers και Leemkuil (2011), οι οποίοι  ανέλυσαν τα αποτελέσματα 

μάθησης με παιχνίδι σε συνθήκες ελεύθερης συνεργασίας των μαθητών. Η αρχική 

προσδοκία των ερευνητών ήταν πως η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών 

(κυρίως ο μεταξύ τους διάλογος) θα οδηγούσε σε αυξημένη ποιότητα μάθησης. 

Όμως, αυτό που παρατηρήθηκε ήταν πως οι μαθητές συζήτησαν μόνο επιφανειακά 

θέματα που αφορούσαν το παιχνίδι, χωρίς ο διάλογος να τους βοηθήσει να 

επικοινωνήσουν εκφράζοντας απόψεις και συμπεράσματα με επιχειρηματολογία 

και συλλογισμό. Τα αποτελέσματα μάθησης δεν ήταν ιδιαίτερα βελτιωμένα σε 

σχέση με τα αντίστοιχα που προέκυψαν σε συνθήκες απλής ατομικής μάθησης με 

χρήση του παιχνιδιού. Οι ερευνητές υπέθεσαν πως αν  αν είχε χρησιμοποιηθεί ένα 

σενάριο συνεργασίας, τα αποτελέσματα θα ήταν θεαματικά βελτιωμένα. 

(Δημητριάδης, 2015) 

Καταλήγουμε, λοιπόν, ότι ο στόχος των icebreaker games, που πραγματοποιούνται 

στα πλαίσια της σχολικής τάξης ή και εκτός του σχολείου, είναι να δημιουργηθεί μια 

θετική ατμόσφαιρα, να ανακουφιστεί η ένταση μέσα στην ομάδα και να 

ενθαρρυνθεί η έγκαιρη συμμετοχή και συνεργασία. Σε οργανωμένες κοινωνικές 

εκδηλώσεις, οι δραστηριότητες “πάγου” συχνά προεπιλέγονται και διευκολύνονται 

από τους διοργανωτές. Για παράδειγμα, στον σχολικό προσανατολισμό ή στις 

συγκεντρώσεις νεολαίας, ο στόχος είναι να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες να 

γνωρίσουν και να αισθανθούν άνετα μεταξύ τους. Οι icebreaker δραστηριότητες 

είναι κοινές σε ποικίλες κοινωνικές  καταστάσεις, όπως εκδηλώσεις σχολικού 

προσανατολισμού ή πάρτι, μακρόχρονες κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως 

καλοκαιρινές κατασκηνώσεις και συνεργατικές δραστηριότητες όπως brainstorming. 

Μια αρνητική ή ανεπίτρεπτη ατμόσφαιρα σε μια κοινωνική συγκέντρωση μπορεί να 

προκύψει από πολύ μικρά και δυσνόητα ζητήματα, αλλά ταυτόχρονα να έχει 

δραστικές επιπτώσεις στην απόδοση και την απόλαυση του ομίλου. (Pradthana  

Jarusriboonchai, Aris  Malapaschas & Thomas  Olsson: 2016) Έτσι στα παιχνίδια που 

διαθέτουν  χαρακτήρα βιωματικής μάθησης, είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να 

έχουν  λειτουργική σχέση μεταξύ τους. Μια παρέμβαση στην οικοδόμηση μιας 

ομάδας έχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για αυτό. Αν είναι μια διαφορετική ομάδα, 

τότε η ανάγκη για την έναρξη της εξοικείωσης δεν χρειάζεται περαιτέρω 

επεξεργασία. Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση των άθικτων ομάδων, μια 

«παγωμένη» συνεδρία θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των 

παγωμένων σχέσεων, έτσι ώστε να οικοδομηθούν τα θεμέλια που συνδέονται 

μεταξύ τους με βάση την εμπιστοσύνη και το ανοιχτό πνεύμα. Οι άνθρωποι που 

εντοπίζονται σε ομάδες υποστηρίζουν τη θετική δημιουργική αξία που τα μέλη της 
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φιλοδοξούν και επιδιώκουν. Αυτή η ικανότητα βρίσκεται στην καρδιά της 

ευχάριστης  νοημοσύνης. Η ουσία της ευρηματικής νοημοσύνης είναι οι τρεις 

ξεχωριστές ιδιότητες: (1) Η αναμόρφωση των προβλημάτων σε δυνατότητες. (2) Η 

εκτίμηση του θετικού νοήματος και στην υπόσχεση κάθε όντος, εμπειρίας και 

κατάστασης  (3) Συνδέει την γενετική ισχύ του παρόντος με την όραση του 

μέλλοντος  (Thatchenkery & Metzker, 2006). Τα ευφυή icebreaker games  

αποκαλύπτουν τα λανθάνοντα δυνατά σημεία και ανακαλύπτουν την περιέργεια και 

τη δημιουργικότητα των μελών της ομάδας για να τους βοηθήσει να βρουν νέους 

ορίζοντες επιτυχίας και ολοκλήρωσης. Αυτός ο σχεδιασμός των icebreaker 

δραστηριοτήτων επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση του ταλέντου, στην αναζήτηση 

λύσεων και στην επέκταση των δυνατοτήτων. Σαν αποτέλεσμα η ενέργεια της 

ομάδας εμπνέεται και ασχολείται με την οικοδόμηση σε δυνατά σημεία και την 

ολοκλήρωση στο προβλεπόμενο μέλλον. (Neena  Verma& Anil  Anand  Pathak: 2010) 

 

4. Χαρακτηριστικά της έρευνας 

4.1.  Σκοπός και Αναγκαιότητα της έρευνας 

 

Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να μελετηθεί πώς η φυσική διεπαφή και τα 

icebreaker games βοηθούν ώστε να αναπτυχθεί οικειότητα ανάμεσα στα άτομα που 

δεν γνωρίζονται και κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν στη συνεργασία μεταξύ των 

μελών μιας ομάδας. Με παιγνιώδη και βιωματικό τρόπο οι συμμετέχοντες 

καλούνται να έρθουν πιο κοντά και να συνεργαστούν με συμφοιτητές που δεν 

κάνουν παρέα. Όσον αφορά την αναγκαιότητα της έρευνας, πρόκειται για μια 

πρωτότυπη έρευνα καθώς συνδυάζει την ανθρώπινη φυσική διεπαφή με τα 

icebreaker games με τη βοήθεια του scratch και του makey-makey  

 

4.2.  Πλαίσιο αναφοράς της έρευνας 

Με βάση τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και όπως αναφερθήκαμε και 

παραπάνω τα παιχνίδια μέσω των τεχνολογικών μέσων και οι φυσικές διεπαφές 

συμβάλλουν στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος ώστε να συνεργαστούν οι 

συμμετέχοντες. Παράλληλα όμως συνδυάζουν τη μάθηση με την ψυχαγωγία ώστε 

να αυξηθεί η απόδοση των μαθητών στο μάθημα. Ωστόσο, ίδιες έρευνες με την 

παρούσα πτυχιακή εργασία δεν εντοπίστηκαν. Έρευνες που να συνδυάζουν την 
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ανθρωπινή φυσική διεπαφή με τα τεχνολογικά μέσα ώστε να υπάρξει εξοικείωση 

μεταξύ των συμμετεχόντων. Γι αυτό με τη βοήθεια των διαθέσιμων βιβλιογραφικών 

αναφορών συνδύασα τις διάφορες μελέτες και αποφάσισα να ασχοληθώ με τα 

παιχνίδια για την εξοικείωση των συμμετεχόντων στα πλαίσια των ομάδων με 

φυσικές διεπαφές. 

 

 

4.3.  Ερευνητικές υποθέσεις 

Πριν τον σχεδιασμό της έρευνάς  τέθηκαν κάποιες ερευνητικές υποθέσεις ώστε να 

με βοηθήσουν να εξάγω πιο εύκολα και σωστά τα αποτελέσματα και τα 

συμπεράσματα της έρευνάς μου. Οι ερευνητικές μου υποθέσεις ήταν οι εξής:   

 Πιστεύουμε ότι η εξοικείωση μεταξύ των μαθητών απαιτεί χρόνο ώστε να 

νιώσουν οικεία. 

 Τα παιχνίδια φυσικής διεπαφής μπορούν να βοηθήσουν στη συνεργασία 

μιας εργασίας ή μιας κατασκευής. 

 Η βιωματική κατασκευή είναι ένας τρόπος να ελέγξουμε την συνεργασία 

τους και την αποτελεσματικότητα του παιχνιδιού με φυσική διεπαφή. 

 Τα παιχνίδια ενσώματης επαφής είναι ένας τρόπος ώστε να νιώσουν οικεία 

οι μαθητές που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. 

 Τα παιχνίδια φυσικής διεπαφής και το άγγιγμα σε μέρη του προσώπου και 

του σώματος είναι αποδεκτά από όλους τους ανθρώπους. 

 

 

Στόχος παιχνιδιού 

Στόχος του παιχνιδιού είναι να γνωριστούν μεταξύ τους με αστείους  τρόπους μέσα 

σε μια χαλαρή  και υποστηρικτική ατμόσφαιρα. Καθώς  γελούν και διασκεδάζουν 

ενισχύεται η προσωπική  ανάπτυξη, αποκτούν σωματογνωσία  και 

αυτοεκτίμηση. Ταυτόχρονα καλλιεργείται η γνωριμία του  άλλου, η έκφραση και το 

μοίρασμα  των συναισθημάτων, η αλτρουιστική συμπεριφορά και η συνεργασία. 

Παρότι κύριος στόχος είναι η αλληλεπίδραση  και η ανάπτυξη  δεξιοτήτων 

επικοινωνίας που θα τους  επιτρέπουν να αισθάνονται θετικά και να συνεργάζονται, 

μπορούν να αναπτύξουν κι άλλες δεξιότητες όπως η οπτικοκινητική  διάκριση, ο 

συντονισμός και η ανάπτυξη λεπτής και αδρής  κινητικότητας. Μέσα από το παιχνίδι 

της φυσικής διεπαφής οι φοιτητές θα συνεργαστούν και θα αποβάλλουν τους 
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μηχανισμούς άμυνας και τις αναστολές που έχουν όταν αγγίζουν τους συμφοιτητές 

τους. 

Μέσα από το παιχνίδι στοχεύουμε να μετρήσουμε: 

 Την ικανοποίηση                     

 Την συνεργασία 

 Την επικοινωνία 

 Τον συντονισμό 

 Τη διασκέδαση 
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Μέθοδος 

1. Μεθοδολογία έρευνας 

 «Με τον όρο μέθοδο εννοούμε αυτό το φάσμα των προσεγγίσεων οι οποίες 

χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική έρευνα προκειμένου να συλλέγουν δεδομένα 

που πρόκειται να αξιοποιηθούν ως βάση συμπερασμάτων και ερμηνείας, εξήγησης 

και πρόβλεψης»( Cohen, et al: 2008). Σύμφωνα λοιπόν με αυτό τον ορισμό μια 

εκπαιδευτική έρευνα απαιτεί  τη συλλογή δεδομένων πάνω στα οποία θα γίνουν 

αναλύσεις, προτάσεις και θα εξαχθούν συμπεράσματα. Η δική μου έρευνα περιείχε 

ερωτήσεις  συνέντευξης που πραγματοποιήθηκαν στους συμμετέχοντες  ώστε να 

συλλέξω δεδομένα. 

Οι Cohen, Manion και Morrison αναφέρουν στο βιβλίο τους «Μεθοδολογία 

Εκπαιδευτικής Έρευνας» ότι «Ο Kaplan υποστηρίζει ότι ο σκοπός της μεθοδολογίας 

είναι να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε, με τους ευρύτερους δυνατούς όρους, όχι 

τα προϊόντα της επιστημονικής έρευνας, αλλά την ίδια την πορεία της». Η 

σημαντικότητα της μεθοδολογίας λοιπόν είναι η πορεία της έρευνας  που 

ακολούθησε ο εκπαιδευτικός και όχι μόνο η συλλογή δεδομένων. Η πορεία της 

παρούσας εργασίας περιελάμβανε τα εξής βήματα: 1) Χωρισμός των φοιτητών σε 

ανομοιογενείς ομάδες, 2) Διεξαγωγή των παιχνιδιών tetris και pac-man με φυσική 

διεπαφή, 3) Συνεργατική κατασκευή σε ομάδες των δύο, 4) Απαντήσεις στις 

ερωτήσεις της συνέντευξης. 

 

2. Συμμετέχοντες 

 

Για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας επιλέχθηκαν 32 πρωτοετείς φοιτητές από 

το πανεπιστήμιο δυτικής Μακεδονίας του παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής 

εκπαίδευσης. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 8 ανομοιογενείς(όσον 

αφορά τη γνωριμία) ομάδες και κάθε ομάδα αποτελούνταν από 4 άτομα. Στην 

διεξαγωγή του παιχνιδιού με φυσικές διεπαφές συμμετείχε και η συντονίστρια.  
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3. Παρέμβαση   

 

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας και διήρκησε από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Κάθε ομάδα 

ερχόταν ανά μια ώρα και η διάρκεια της παρέμβασης για κάθε ομάδα ήταν 40 

λεπτά. Οι φοιτητές κάθε ομάδας έπαιξαν tetris και pac-man μέσω της φυσικής 

διεπαφής. Η διάρκεια του παιχνιδιού ήταν 15΄.  Στόχος ήταν να γνωριστούν και να 

εξοικειωθούν μεταξύ τους. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι κάθε μέλος της ομάδας έλεγε 

το όνομά του ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν και να συντονιστούν στο 

παιχνίδι. Αφού κατανόησαν τις οδηγίες των παιχνιδιών και τι θα πρέπει να κάνουν, 

ξεκίνησε το παιχνίδι tetris μέσω της φυσικής διεπαφής. Κάθε παίκτης είχε ένα 

συγκεκριμένο ρόλο, ένα συγκεκριμένο πλήκτρο. Ένας ήταν η γείωση, δηλαδή αυτός 

που ακουμπούσανε και οι υπόλοιποι ήταν το αριστερό, το δεξί και το κάτω βελάκι. 

Στην αρχή, όταν έπαιξαν τον πρώτο γύρο φάνηκε ότι τους άρεσε καθώς δεν είχαν 

ξαναπαίξει με τέτοιο τρόπο. Στον πρώτο γύρο του tetris οι φοιτητές έπαιξαν 

ακουμπώντας την παλάμη του συμφοιτητή τους. Στον επόμενο γύρο το σημείο 

επαφής άλλαξε και οι φοιτητές ακουμπούσαν το μέτωπο του συμπαίκτη τους για να 

παίξουν tetris. Κάποια χέρια ήταν λίγο διστακτικά στο να ακουμπήσουν τον 

συμπαίκτη τους στο μέτωπο καθώς τους φαινόταν περίεργη αυτή τη διαδικασία και 

δεν καταλάβαιναν πως γίνεται να παίζουν παιχνίδι μέσω της επαφής. Στη συνέχεια, 

όμως, το συνήθισαν και διασκέδασαν στο παιχνίδι. Κάθε φορά που σχημάτιζαν μια 

γραμμή στο tetris και κέρδιζαν πόντους, άλλαζαν ρόλους, πήγαιναν γύρω-γύρω 

ώστε να πιάσουν το σωστό καλώδιο και ενημέρωναν τον συμπαίκτη τους για το 

ρόλο που είχαν ώστε να ξέρει τι πρέπει να κάνει αφού άλλαξαν ρόλους. Για 

παράδειγμα, ο προηγούμενος παίκτης που είχε το κόκκινο καλώδιο έπρεπε να πει 

στον επόμενο που είχε εκείνος πλέον το κόκκινο καλώδιο ποιος είναι ο ρόλος 

του(π.χ. κουνάει προς τη δεξιά πλευρά). Κατά τη διάρκεια του tetris και αφού είχαν 

εξοικειωθεί με το παιχνίδι οι φοιτητές επικοινωνούσαν μεταξύ τους με τα ονόματά 

τους, μιλούσαν δυνατά, ώστε να δώσουν οδηγίες στους συμπαίκτες τους και 

προσπαθούσαν να βρουν το συντονισμό τους ώστε να κάνουν μεγάλο σκορ. Το 

επόμενο παιχνίδι φυσικής διεπαφής που έπαιξαν οι φοιτητές ήταν το pac-man. Οι 

παίκτες ήταν πιο άνετοι στην αρχή αυτού του παιχνιδιού καθώς έμαθαν τι πρέπει 

να κάνουν και εξοικειώθηκαν μεταξύ τους αλλά και με αυτό τον τρόπο παιχνιδιού, 

μέσω του αγγίγματος. Στο pac-man δυσκολεύτηκαν στο συντονισμό σε 

συγκεκριμένες κινήσεις (για παράδειγμα, έπρεπε να πατήσουν γρήγορα να πάει 
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πάνω και αμέσως να στρίψει αριστερά) όμως, οι κινήσεις τους ήταν πιο ελεύθερες 

και άνετες. Κάθε ομάδα είχε διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας και διαφορετική 

στάση στην αρχή του παιχνιδιού. Κάποιοι ήταν πιο χαλαροί και «ανοιχτοί» ενώ 

κάποιοι άλλοι δυσκολεύτηκαν  να βρουν τον συντονισμό στην αρχή του παιχνιδιού. 

Στην εξέλιξη των παιχνιδιών φυσικής διεπαφής οι περισσότεροι  συμμετέχοντες 

άρχισαν να είναι πιο ελεύθεροι και το διασκέδασαν.  

Στη δεύτερη φάση οι φοιτητές έπρεπε να συνεργαστούν για να υλοποιήσουν μια 

κατασκευή. Τα μέλη κάθε ομάδας χωρίστηκαν σε 2 ομάδες (2 άτομα σε κάθε 

ομάδα) και έπρεπε να κατασκευάσουν τον πιο ψηλό πύργο με μακαρόνια και να 

σταθεροποιήσουν στην κορυφή του ένα ζαχαρωτό. Η χρονική διάρκεια ήταν 18΄και  

στόχος ήταν να εξετάσουμε κατά πόσο τους βοήθησε το πρώτο μέρος της φυσικής 

διεπαφής να συνεργαστούν στην κατασκευή. Οι ομάδες των 2 ατόμων 

αποτελούνταν από φοιτητές που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους ώστε να είναι 

αντικειμενικό το αποτέλεσμα. Η ιδέα του παιχνιδιού για την κατασκευή ήταν από τα 

icebreaker games, το παιχνίδι «Team architect», στο οποίο οι μαθητές 

χρησιμοποιούν απλά καθημερινά υλικά για να υλοποιήσουν μια συγκεκριμένη 

κατασκευή. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής οι φοιτητές αντάλλαζαν απόψεις για 

το τι θα κάνουν, δοκίμαζαν τις ιδέες τους, γελούσαν με το αποτέλεσμα όταν δεν 

μπορούσε να σταθεί ο πύργος τους και συνεργάστηκαν για να πετύχουν το στόχο 

τους. Όλες οι δυάδες ακόμα κι εκείνες που ήταν διαφορετικό φύλο επικοινώνησαν 

και συνεργάστηκαν μεταξύ τους καθώς υπήρχε ένα θετικό κλίμα και μέσα από την 

επαφή που είχαν στα παιχνίδια της ενσώματης επαφής αναπτύχθηκε η οικειότητα 

μεταξύ τους.  

Τέλος, στο τρίτο μέρος που ήταν η συνέντευξη και ο χρόνος που διήρκησε ήταν 5-7’. 

Τέθηκαν κάποιες ερωτήσεις στους φοιτητές ώστε να τεκμηριωθεί κατά πόσο 

επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί από την αρχή της εργασίας. Οι φοιτητές 

ήταν πρόθυμοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις της συνέντευξης 

απευθυνόντουσαν σε όλους τους συμμετέχοντες και ανάλογα με τις απαντήσεις 

κάποιες ερωτήσεις τροποποιούνταν. Οι φοιτητές ήταν αρκετά άνετοι κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης και φάνηκε ότι μέσα από όλη τη διαδικασία 

απελευθερώθηκαν όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με την συντονίστρια. Στη 

συνέντευξη κάποιοι φοιτητές ήταν πιο ντροπαλοί και δε μιλούσαν πολύ, γι αυτό το 

λόγο υπήρξαν μερικά δευτερόλεπτα σιωπής ώστε να αρχίσουν να μιλάνε και να 

εκφράσουν όλοι όσοι συμμετείχαν τις απόψεις τους.  
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4. Μέσα διεξαγωγής της έρευνας και συλλογής δεδομένων 

 

Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας και τη συλλογή 

δεδομένων ήταν το παιχνίδι φυσικής διεπαφής, η συνεργατική κατασκευή και οι 

ερωτήσεις της συνέντευξης. Με τις ερωτήσεις της συνέντευξης εξήχθησαν ποιοτικά 

αποτελέσματα. 

Οι ερωτήσεις συνέντευξης ήταν οι εξής: 

1. Πώς νιώσατε όταν ακουμπούσατε και όταν σας ακουμπούσαν οι 

συμφοιτητές σας; 

2. Είχατε κάποιο δισταγμό όσο αφορά την επαφή που είχατε; 

3. Αυτό το ιδιαίτερο άγγιγμα σας βοήθησε ώστε να σπάσει ο πάγος μεταξύ σας; 

4. Αν δεν παίζαμε το παιχνίδι με τη φυσική διεπαφή στην αρχή αλλά 

καθόμασταν και μιλούσαμε λίγο και μετά περνούσαμε στην κατασκευή, τι 

θα ήταν καλύτερο; Θα υπήρχε διαφορά; 

5. Αν είχατε να κάνετε μια ομαδική εργασία θα είχε αποτέλεσμα να παίζαμε 

πρώτα ένα παιχνίδι σαν αυτό που παίξαμε στην αρχή; Μέσω της επαφής 

6. Τελευταία ερώτηση εσείς τώρα που  ακουμπιόσασταν,  η καλημέρα θα είναι 

πιο εύκολη τώρα μεταξύ σας. Νιώθετε ότι έχετε μεγαλύτερη οικειότητα; 
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Αποτελέσματα 

 

Στην ερώτηση για το πώς ένιωσαν όλοι οι φοιτητές απάντησαν ότι ήταν κάτι 

πρωτότυπο και πρωτόγνωρο γι αυτούς καθώς δεν είχαν ξαναδεί κάτι παρόμοιο, 

δηλαδή να παίζουν παιχνίδια μέσω της σωματικής επαφής. Χαρακτηριστικά 

ειπώθηκε “Ήταν κάτι διαφορετικό που ούτε καν είχα φανταστεί ότι μπορεί να γίνει, 

να ακουμπάω το μάγουλο και να μπορώ να παίξω ένα παιχνίδι”, “Ήταν πρωτόγνωρο 

και για μένα και μου άρεσε όπως έγινε, δεν το έχω ξαναδεί να ακουμπάς άλλον και 

να αλλάζει το παιχνίδι στον υπολογιστή ήταν ενδιαφέρον για μένα, μου άρεσε.” 

Επίσης, οι φοιτητές εξέφραζαν τις απόψεις τους με χιούμορ καθώς είχαν έρθει πιο 

κοντά και είχαν δημιουργηθεί σχέσεις επαφής μεταξύ τους αλλά και με την 

συντονίστρια. Συγκεκριμένα σε μια ομάδα ρωτήθηκε ο φοιτητής για το πώς ένιωσε 

όταν του ακουμπούσαν το μάγουλο και απάντησε “σαν πόρτα”. Επειδή όλοι τον 

ακουμπούσαν με τα χέρια τους στο μάγουλο, έκανε την παρομοίωση με την πόρτα, 

σαν να «χτυπάνε» για να τους ανοίξει. Οι παίχτες που τον ακούμπησαν στο μάγουλο 

απάντησαν με χιούμορ ότι σκέφτηκαν μην του κάνουν “μελανιά” με τόσα χέρια που 

τον ακουμπούσαν. 

Στην πρώτη ομάδα συμμετείχε μια φοιτήτρια η οποία δεν ήταν να συμμετάσχει 

αλλά επειδή μια συμμετέχουσα καθυστέρησε πήρε τη θέση της. Στην ερώτηση πώς 

ένιωσε και πώς της φάνηκε που συμμετείχε χωρίς να ξέρει περί τίνος πρόκειται 

απάντησε: 

“Α μου άρεσε πάρα πολύ. ήθελα πάρα πολύ να είμαι. Δεν το έχω ξανακάνει όλο 

αυτό, ήταν ωραίο που ακουμπιόμασταν, που γελούσαμε.”  

Στους περισσότερους φάνηκε διασκεδαστικό και αρκετά ενδιαφέρον και κάποιοι 

σκεφτόντουσαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να μην τραυματίσουν τον 

συμπαίχτη τους. Τέλος, το παιχνίδι χαρακτηριστικέ ως “αγωγή ηλεκτρισμού” καθώς 

θεώρησαν ότι περνούσε από μέσα τους το ρεύμα και έπαιζαν το παιχνίδι. 

Στη δεύτερη ερώτηση που αφορούσε το δισταγμό οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι 

δεν είχαν κάποιο δισταγμό καθώς η σωματική επαφή ήταν στα πλαίσια και στους 

κανόνες του παιχνιδιού και τόνισαν ότι προφανώς στην καθημερινότητα τους δε 

συνηθίζουν να ακουμπάνε στο πρόσωπο τους αγνώστους.  

“Επειδή ήταν στους κανόνες όχι. Τώρα αν έρχονται άγνωστοι και χτυπάνε τα 

κούτελα εντάξει (γέλια)”. “Ήταν μέσα στα πλαίσια του παιχνιδιού. όταν παίξαμε και 

εμείς που ήμασταν  η γείωση νομίζω ότι κανείς δεν ενοχλήθηκε οπότε δεν 

θεωρήσαμε ότι ενοχλήθηκε ο συμπαίκτης μας. ίσα-ίσα είχε πλάκα  να είσαι εσύ το 
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μέσον όπου μέσα από σένα παίζουν το παιχνίδι”, “Ε όχι βασικά γιατί μπήκαμε και 

εμείς στη θέση του μετά και είδαμε πως είναι. Και για την ακρίβεια έχει και λίγο 

πλάκα ήταν ένα παιχνίδι. Η επαφή ήταν στα πλαίσια του παιχνιδιού”. 

 Ωστόσο, κάποιοι εξέφρασαν τον προβληματισμό τους ότι φοβόντουσαν μήπως 

τραυματιστεί κάποιος και μήπως μπορεί κάποιος να ένιωσε άβολα μέσα από αυτή 

την επαφή.“Ναι στο πρόσωπο την κοπέλα. μην φύγει καμία πιο δυνατή (γέλια)”  

Μια κοπέλα είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι την ενοχλεί να της ακουμπάνε τη 

μύτη αλλά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού το συνήθισε και το θεώρησε ότι ήταν 

στα πλαίσια του παιχνιδιού και όχι ως «παρενόχληση».  

“Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο περίεργο να μου ακουμπάνε το μέτωπο”. “Και εμένα 

τη μύτη. Από τη μια είναι πολύ αστείο και από την άλλη σκέφτεσαι ότι δεν πρέπει να 

τραυματίσεις και τον άλλον, να τον πονέσεις. Η συνεργασία στο παιχνίδι ήταν μέρος 

του σώματος  και μπορεί κάποιος να αισθάνεται άβολα να του ακουμπάνε το 

μέτωπο, τη μύτη… Εμένα δε μ αρέσει να μου ακουμπάνε τη μύτη (μεταξύ σοβαρού 

και αστείου)”. 

Στην επόμενη ερώτηση που σχετιζόταν με την οικειότητα που αναπτύχθηκε μεταξύ 

τους οι φοιτητές συμφώνησαν ότι μέσα από το άγγιγμα έσπασε πάγος μεταξύ τους, 

νιώσανε πιο οικεία και άνετα, διασκέδασαν και γέλασαν. Χαρακτηριστικά ειπώθηκε: 

“Από εκεί που δε γνωριζόμασταν γίναμε μια ομάδα για να κερδίσουμε στο παιχνίδι, 

Η ενσώματη επαφή ήταν ένα μέσο για να γνωριστούμε καλύτερα”, “ήμασταν πιο 

άνετοι πιο ελεύθεροι πιο χαλαροί. Ήταν  άμεση  επαφή”, “Και ειδικά στα παιδιά 

αυτό βοηθάει πάρα πολύ.  Νιώσαμε  οικειότητα και απελευθερωθήκαμε μέσα  από 

την επαφή που είχαμε”, “ήταν ένα μέσο να γνωριστούμε καλύτερα και ήδη 

κανονίσαμε καφέ (γέλια).Εντάξει σπάει ο πάγος δεν γνωριζόμασταν και ξαφνικά 

γίναμε μία ομάδα για να καταφέρουμε να στόχο. Οπότε ναι κάναμε ένα βήμα ως 

προς αυτό”.  

Οι φοιτητές μέσω από το άγγιγμα και την επαφή που είχαν ένιωσαν πιο οικεία και 

άνετα μεταξύ τους και συμπεριφέρονταν σαν να έκαναν ήδη παρέα. 

Στην τέταρτη και πέμπτη ερώτηση που αφορούσαν τη συνεργασία και συγκεκριμένα 

κατά πόσο τους βοήθησε η φυσική διεπαφή να συνεργαστούν οι περισσότεροι 

φοιτητές ανέφεραν ότι ήταν καλύτερα που παίξανε τα παιχνίδια μέσω της επαφής 

καθώς γνωριστήκανε, γελάσανε και  η σωματική επαφή τους έκανε να νιώσουν πιο 

οικεία. “Αν δεν παίζαμε το παιχνίδι στη αρχή μπορεί να μην είχαμε τόσο καλή 

συνεργασία. Μέσα από την επαφή ήρθαμε πιο κοντά, νιώσαμε πιο οικεία ώστε να 

συνεργαστούμε και να εκφράσουμε ελεύθερα τις απόψεις μας για την κατασκευή. 

Αν απλά μιλούσαμε δε θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα, την ίδια συνεργασία”.  
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Μία φοιτήτρια ανέφερε ότι τα παιχνίδια της ενσώματης επαφής βοήθησαν και στη 

συνεργασία με το αντίθετο φύλο καθώς αλλιώς επικοινωνεί και συνεργάζεται 

κάποιος με κάποιον που μπορεί να μην γνωρίζεται αλλά είναι το ίδιο φύλο και 

αλλιώς με κάποιον που είναι το αντίθετο φύλο. “Ο Δαμιανός με τη Θωμαή που είναι 

και το αντίθετο φύλο νομίζω θα υπήρχε μία παγωμάρα από τη στιγμή όμως που 

παίξαμε το παιχνίδι γελάσαμε, κάνανε, είχαν πιο άμεση επικοινωνία  για να 

συνεργαστούν στην  κατασκευή με τα μακαρόνια. Πιστεύω ότι το παιχνίδι ήταν ένας 

τρόπος πρώτα όπως λέχθηκε  να σπάσει ο πάγος  να γνωριστούμε καλύτερα να 

νιώσουμε άνετα να χαλαρώσουμε και μετά όταν χρειάστηκε να κάνουμε κάτι πιο 

σοβαρό πιο δημιουργικό, να συνεργαστούμε”, “Δεν είναι το ίδιο να μιλάς με τον 

άλλον από το να τον ακουμπάς. Αναπτύσσεται μεγαλύτερη οικειότητα, εξοικείωση”.  

Επίσης, μέσα από τα παιχνίδια ενσώματης επαφής γνωρίστηκαν καλύτερα, έμαθαν 

τις δεξιότητες που έχει ο καθένας (πόσο γρήγορα σκέφτεται, τις αντιληπτικές 

ικανότητες που έχει) και είναι ένας τρόπος να μοιράσουν αρμοδιότητες ανάλογα με 

τα χαρακτηριστικά που έχει ο κάθε παίκτης σε μια πιθανή εργασία. Μέσω του 

αγγίγματος είναι πιο ελεύθεροι να εκφράσουν ελεύθερα τις ιδέες τους καθώς έχουν 

αποκτήσει οικειότητα και δεν ντρέπονται. 

“Σίγουρα ήρθαμε πιο κοντά μέσω της επαφής. Ήταν η πρώτη γνωριμία και 

ουσιαστικά επειδή ακουμπούσαμε ο ένας τον άλλον είναι κάτι που δεν πας να το 

κάνεις με έναν άγνωστο. Οπότε μέσω του παιχνιδιού περάσαμε το σημείο αυτό στον 

αγγίξουμε ο ένας τον άλλον .είχαμε μία πρώτη επαφή οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο 

να συνεργαστούμε πάλι στα πλαίσια ενός παιχνιδιού. εξοικειωθήκαμε κατά κάποιο 

τρόπο μεταξύ μας χαλαρώσαμε και νιώσαμε την ομαδικότητα”, “μέσα από το 

παιχνίδι καταλάβαμε τις δεξιότητες που έχει ο καθένας. καταλάβαμε έτσι το πόσο 

γρήγορα μπορεί να ανταπεξέλθει σε διάφορες συνθήκες, να σκεφτεί γρήγορα για το 

τι θα πρέπει να κάνει, να είναι σε εγρήγορση και να κατανοήσουμε και εμείς τον 

τρόπο σκέψης της υπόλοιπης ομάδας μας. Και ναι ίσως να είναι ένας τρόπος να 

μπορούμε να μοιράσουμε αρμοδιότητες”, 

“Α και να πω και κάτι άλλο. Βοήθησε ότι αλλάζουμε τους ρόλους δηλαδή ας πούμε 

σε μία ομαδική εργασία θα αναθέταμε τους ρόλους και πιο χαλαρά. Εσύ θα 

γράφεις, εσύ θα διαβάζεις, εσύ θα ψάχνεις και μπορεί και να αλλάζαμε όπως 

αλλάζαμε στα παιχνίδια.  μάθαμε να συνεργαζόμαστε, μάθαμε να λέει ο καθένας 

έχω το δεξί, έχω το αριστερό, έχω το γρήγορα και να ξέρει ο προηγούμενος τι ήταν. 

μάθαμε να συνεννοούμαστε καλύτερα και συνεργαστήκαμε”. 

Όλοι οι φοιτητές συμφώνησαν ότι τα παιχνίδια φυσικής διεπαφής που έπαιξαν ήταν 

ένας ωραίος και διασκεδαστικός τρόπος που τους βοήθησε να συνεργαστούν, να 

επικοινωνήσουν, να συντονιστούν και να αντιληφθούν τις ικανότητες που έχουν οι 

συμπαίκτες τους. 
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Τέλος, όλοι οι φοιτητές συμφώνησαν ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία γνωρίστηκαν 

μεταξύ τους και έχουν αποκτήσει μια ιδιαίτερη άνεση. “Από εκεί που δεν 

γνωριζόμασταν τώρα είναι πιο εύκολο να χαιρετιόμαστε”. Χαρακτηριστικά ειπώθηκε 

ότι η σωματική επαφή φέρνει και μια οικειότητα, περνάνε στον προσωπικό χώρο 

του άλλου οπότε έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν.  Μια κοπέλα ανάφερε ότι 

και με την συντονίστρια ένιωσαν πιο οικεία καθώς δε με γνώριζαν καθόλου και 

μέσα από την επαφή που είχαμε νιώσανε πιο άνετα και μαζί μου. 

“Και μαζί σου δηλαδή άμα σκεφτούμε ότι και με τα κορίτσια βλεπόμασταν, μέσα 

στην αίθουσα, φατσικά. Πολλές φορές λέμε έγραψες την τάδε παράγραφο, ενώ μαζί 

σου δεν σε ξέραμε καν ούτε φατσικά, ούτε είχαμε στο μάθημα κάποια άλλη επαφή. 

Οπότε ναι τώρα υπάρχει μία επαφή επειδή σ αγγίξαμε ,μας επέτρεψε να σ 

αγγίξουμε. Είναι κάτι παραπάνω, έρχεσαι πιο κοντά”, “Ναι μία ιδιαίτερη άνεση. 

Απελευθερωθήκαμε, γνωριστήκαμε και αποκτήσαμε μεγαλύτερη οικειότητα μέσα 

από όλη αυτή την διαδικασία”, “Η σωματική επαφή φέρνει και μία οικειότητα, 

περνάς στον προσωπικό χώρο του άλλου. Οπότε έχεις τη δυνατότητα μετά να 

συνεργαστείς πολύ καλύτερα μαζί του. Δεν είναι το ίδιο να ακουμπάω το πρόσωπο 

του άλλου από το απλά να του μιλάς. Αναπτύσσεται μία αρκετά μεγάλη οικειότητα”, 

“μέσα απ όλη αυτή τη διαδικασία και μέσα από το παιχνίδι της επαφής και μέσα 

από την κατασκευή πλέον έχουμε την οικειότητα και μπορούμε και να μιλάμε πολύ 

πιο ελεύθερα και πολύ πιο άνετα”.  
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Συζήτηση 

Το ερευνητικό ερώτημα της εργασίας είναι κατά πόσο η φυσική διεπαφή μπορεί να 

βοηθήσει στην εξοικείωση ανθρώπων που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Μέσα από 

όλη αυτή τη διαδικασία και τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν, μπορούμε να 

εξαγάγουμε συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα ή μη της φυσικής 

διεπαφής.  

Αρχικά, το παιχνίδι της φυσικής διεπαφής ήταν πρωτότυπο για τους περισσότερους 

φοιτητές καθώς δεν είχαν ξαναπαίξει παιχνίδια μέσω του αγγίγματος. Ήταν όλοι 

ικανοποιημένοι από το παιχνίδι και το διασκέδασαν. Ωστόσο, υπήρχαν κάποιοι 

δισταγμοί καθώς η σωματική επαφή είναι λεπτό ζήτημα και μπορεί να ενοχληθούν 

κάποιοι. Συγκεκριμένα, κάποιοι εξέφρασαν το δισταγμό τους καθώς σκέφτηκαν ότι 

μπορεί να χτυπούσαν κάποιον κατά λάθος ή μπορεί να ενοχληθεί κάποιος 

συμπαίκτης από την επαφή που είχαν. Σε αυτό το σημείο δημιουργήθηκε και ο 

προβληματισμός που υπήρχε από την αρχή της ερευνητικής προετοιμασίας. Ο 

προβληματισμός σχετιζόταν με το γεγονός ότι κάθε άνθρωπος θέτει κάποια όρια  

στη σωματική του επαφή με κάποιον που δεν γνωρίζεται. Στόχος ήταν μέσα από το 

παιχνίδι οι φοιτητές να «ακουμπήσουν» τα όρια που θέτει ο κάθε φοιτητής αλλά να 

μην τα ξεπεράσουν. Κάθε άνθρωπος θέτει τα δικά του όρια  καθώς είναι προσωπικό 

θέμα και δεν υπάρχει ένας «γενικός κανόνας ορίων». Πρόκειται για «λεπτά» όρια 

καθώς ο συμμετέχων μπορεί να νιώσει ότι ¨παραβιάζεται¨ ο προσωπικός του 

χώρος. Στη φυσική διεπαφή, λοιπόν, πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες γιατί δεν 

έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια ανοχή όσον αφορά την επαφή. Αν κάποιος δεν 

νιώθει άνετα μέσα από αυτή την επαφή/ αυτό το ιδιαίτερο άγγιγμα, είναι καλύτερα 

να αλλάξουν το μέρος σώματος που θα πραγματοποιείται η επαφή, για παράδειγμα 

να ακουμπάνε την παλάμη. Αν εξακολουθεί να νιώθει άβολα, είναι προτιμότερο να 

μην συνεχίσει στο παιχνίδι γιατί θα νιώσει καταπίεση, ένα εντελώς διαφορετικό 

συναίσθημα από αυτό που επιδιώκουμε μέσα από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στην 

πλειονότητα όμως των φοιτητών δεν υπήρχαν προβλήματα και με βάση τα 

λεγόμενα τους μέσω του παιχνιδιού έσπασε ο πάγος μεταξύ τους καθώς η 

ενσώματη επαφή ήταν ένα μέσο να γνωριστούν καλύτερα και να διασκεδάσουν με 

συμφοιτητές που δεν γνώριζαν. 

Στη συνέχεια, με βάση όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι οι φοιτητές προτιμούν τον τρόπο που διεξήχθη όλη η πορεία της 
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έρευνας (φυσική διεπαφή και κατασκευή πύργου) καθώς το παιχνίδι στην αρχή 

ήταν ένας τρόπος να σπάσει ο πάγος μεταξύ τους, να έρθουν πιο κοντά και να 

νιώσουν πιο οικεία. Η σωματική επαφή τους βοήθησε να συνεργαστούν και να 

εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους για την κατασκευή και τον τρόπο που πρέπει 

να λειτουργήσουν χωρίς να ντρέπονται και να έχουν δισταγμούς. Η επαφή μέσω 

του αγγίγματος έχει πιο πολλά οφέλη για τη μετέπειτα συνεργασία τους καθώς αν 

μιλούσαν και δεν έπαιζαν το παιχνίδι στην αρχή δε θα είχαν τα ίδια αποτελέσματα, 

την ίδια συνεργασία. Οι φοιτητές συνεργάστηκαν  αρκετά καλά στην κατασκευή με 

τον πύργο καθώς όλες οι ομάδες ήθελαν να κάνουν το πιο ψηλό. Οι φοιτητές 

συζητούσαν για την κατασκευή και εξέφρασαν τις απόψεις τους χωρίς δισταγμό 

καθώς είχαν έρθει σε επαφή με την προηγούμενη δραστηριότητα αλλά και γιατί 

είχαν ένα κοινό στόχο. Ο ψηλότερος πύργος είχε ύψος 46,50 εκ. και ήταν από 

φοιτητές που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους και συνεργάστηκαν εκείνη τη μέρα. 

Επίσης, σε μια πιθανή μελλοντική ομαδική εργασία οι φοιτητές συμφώνησαν  ότι αν 

έπαιζαν στην αρχή ένα παιχνίδι φυσικής διεπαφή και μετά ξεκινούσαν την ομαδική 

εργασία θα είχαν διαφορετικά αποτελέσματα από το να ξεκινούσαν αμέσως την 

ομαδική εργασία. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι μέσω του παιχνιδιού οι 

φοιτητές μαθαίνουν τις δεξιότητες που έχει ο κάθε παίκτης (αντιληπτικές, νοητικές 

ικανότητες) και είναι πιο εύκολο να μοιράσουν αρμοδιότητες. Μέσα από την επαφή 

οι φοιτητές νιώθουν πιο άνετα με τον  συμφοιτητή τους και μπορούν να εκφράσουν 

ελεύθερα τις ιδέες τους. Αποκτούν μεγαλύτερη οικειότητα μεταξύ τους καθώς τους 

έχουν επιτρέψει οι συμπαίκτες τους να τους αγγίξουν και να περάσουν στον 

προσωπικό τους χώρο. Παρόλα αυτά, η ενσώματη επαφή για να έχει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα χρειάζεται να υπάρχουν κανόνες ώστε να μην υπάρξουν έντονες 

αντιδράσεις και οι συμμετέχοντες να είναι ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους 

σε ένα παιχνίδι φυσικής διεπαφής. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας και συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος που ήταν η 

ενσώματη επαφή οι περισσότεροι φοιτητές ήταν αρκετά άνετοι με το άγγιγμα 

καθώς η επαφή που είχαν, ήταν στα πλαίσια και στους κανόνες του παιχνιδιού. 

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού διασκέδαζαν και είχε δημιουργηθεί ένα αρκετά 

θετικό και ευχάριστο κλίμα μεταξύ τους. Αυτή η γνωριμία που είχαν τους βοήθησε 

να συνεργαστούν στην επόμενη δραστηριότητα που ήταν η κατασκευή με τα 

μακαρόνια και το ζαχαρωτό. Όλες οι ομάδες (ανά δύο σε κάθε ομάδα) 

επικοινώνησαν ώστε να βρουν ένα κοινό σημείο και να αρχίσουν να 

κατασκευάζουν. Είχαν ένα κοινό στόχο και αυτός ήταν να κατασκευάσουν τον πιο 

ψηλό πύργο και να ανταγωνιστούν όχι μόνο την ομάδα που ήταν στον ίδιο χώρο 

μαζί τους αλλά και τις προηγούμενες. Πρόκειται όμως για έναν ευγενή 

συναγωνισμό ανάμεσα στις ομάδες, ο οποίος τους βοήθησε να συνεργαστούν 

αρμονικά μεταξύ τους και να σκεφτούν καθαρά ώστε να πετύχουν το στόχο τους. 

Κάποιες ομάδες σκέφτηκαν να κάνουν το πιο πρωτότυπο και όχι το συνηθισμένο 
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που σκέφτονταν όλοι, ενώ κάποιοι άλλοι στα τελευταία λεπτά πήραν την γρήγορη 

απόφαση να αλλάξουν την κατασκευή τους και να την κάνουν πιο απλή 

προκειμένου να σταθεροποιηθεί το ζαχαρωτό. Για να προβούν σε μια τέτοια κίνηση 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δημιουργήθηκαν δεσμοί συνεργασίας και 

εμπιστοσύνης μεταξύ τους.  

Όλη αυτή η διαδικασία βοηθά τους μαθητές να έρθουν πιο κοντά, να γνωριστούν 

μεταξύ τους με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο και να συνεργαστούν σε μια 

μετέπειτα ομαδική εργασία εκφράζοντας ελεύθερα και χωρίς ντροπές τις ιδέες και 

τις απόψεις τους. Ένα τέτοιο είδος παιχνιδιού θα μπορούσε να εξελιχθεί και να 

ενταχθεί στα πλαίσια μιας παιχνιδοκεντρικής μάθησης και εξοικείωσης ανάμεσα 

στα μέλη της ομάδας. Η εξέλιξη του συγκεκριμένου παιχνιδιού θα μπορούσε να 

είναι η εξής: Οι μαθητές να μην είναι το μέσο και να μη λειτουργεί το σώμα τους 

σαν πλήκτρα αλλά να είναι το ίδιο το παιχνίδι και να συνεργάζονται ώστε να 

υλοποιήσουν μέσω της επαφής τους έναν κοινό στόχο. Θα μπορούσε να είναι ένα 

παιχνίδι μάθησης και οι μαθητές να έδιναν τις απαντήσεις μέσω της επαφής που θα 

είχαν. Με αυτό τον τρόπο το παιχνίδι θα έχει ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό ρόλο 

αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί και η οικειότητα μεταξύ των μαθητών. 

Η αναγκαιότητα όμως της παρούσας έρευνας και η σημασία των παιχνιδιών 

φυσικής διεπαφής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και στο χώρο της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, όπως ανέφερα, στον 

πανεπιστημιακό χώρο και οι συμμετέχοντες ήταν φοιτητές. Παρόλα αυτά, η 

δραστηριότητα φυσικής διεπαφής μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 

και να πραγματοποιείται στην αρχή κάθε σχολικού έτους ώστε να γνωριστούν οι 

μαθητές μεταξύ τους αλλά και με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης ώστε να νιώσουν 

πιο οικεία. Ένα τέτοιο παιχνίδι στην αρχή του σχολικού έτους δίνει τη δυνατότητα 

στον εκπαιδευτικό να γνωρίσει τον χαρακτήρα του κάθε  μαθητή καθώς παρατηρεί 

πώς αντιδρά σε μια δραστηριότητα φυσικής διεπαφής αλλά αντιλαμβάνεται και τις 

σχέσεις που έχουν οι μαθητές μεταξύ τους. Εκτός από την αρχή της σχολικής 

χρονιάς, το παιχνίδι φυσικής διεπαφής θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και για να 

εξομαλυνθούν οι εντάσεις που μπορεί να προκύψουν ανάμεσα στα παιδιά. Πολλές 

φορές τα παιδιά λογομαχούν με τους συμμαθητές τους και δημιουργούνται 

συγκρούσεις. Μέσω του παιχνιδιού και ιδιαίτερα μέσα από το άγγιγμα τα παιδιά θα 

έρθουν και πάλι κοντά, θα διασκεδάσουν, θα γελάσουν μαζί και θα συσφίξουν τις 

σχέσεις τους.  Τα παιχνίδια φυσικής διεπαφής θα μπορούσαν να ενταχθούν και στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στην εποχή που ζούμε όλο και περισσότεροι 

αλλοεθνείς μαθητές εντάσσονται στα ελληνικά σχολεία. Στόχος, λοιπόν, του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος είναι να κοινωνικοποιηθούν οι μαθητές στη 

διαφορετικότητα, να αποδεχτούν δηλαδή το αξιακό και κανονιστικό σύστημα που 

υπάρχει στην κουλτούρα της κάθε κοινωνίας. Ο στόχος αυτός μπορεί να υλοποιηθεί 

μέσω των παιχνιδιών φυσικής διεπαφής. Τα παιχνίδια της ενσώματης επαφής 
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δίνουν τη δυνατότητα να γνωριστούν οι μαθητές μεταξύ τους, να σπάσει ο πάγος 

και ίσως να ξεπεραστούν και οι προκαταλήψεις των μαθητών. Αυτό το παιχνίδι 

μπορεί να αξιοποιηθεί για την εξοικείωση μεταξύ των μαθητών αλλά και ως 

εκπαιδευτικό μέσο. Για παράδειγμα, ένα παιχνίδι φυσικής διεπαφής το οποίο να 

έχει ως στόχο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στους αλλοεθνείς ώστε να 

μπορέσουν να παρακολουθήσουν το μάθημα. Καταλήγουμε, λοιπόν, ότι τα 

παιχνίδια φυσικής διεπαφής της παρούσας έρευνας μπορούν να ενταχθούν στα 

πλαίσια της εκπαίδευσης και να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στον σχολικό 

χώρο. 

Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα που εξαγάγαμε, την εν 

σώματι παρουσία μου και συμμετοχή μου στο πρώτο μέρος της έρευνας (tetris, pac-

man) μπορούμε να καταλήξουμε στο γεγονός ότι η φυσική διεπαφή είχε τα 

επιθυμητά αποτελέσματα καθώς οι φοιτητές εξοικειώθηκαν μεταξύ τους, έσπασε ο 

πάγος, συνεργάστηκαν και διασκέδασαν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία.  
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