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Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί

Αθανασία Μπαρπάτση,

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
Συντονίστρια Προγράμματος



Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί

Αλκιβιάδης Χατζηνικολάου,

Καθηγητής  Φυσικής  Αγωγής



Συμμετέχοντες 

μαθητές

Όλοι οι μαθητές του σχολείου: 335
171 αγόρια, 164 κορίτσια



Κύριο θέμα

Διαχείριση σχολικού διαλείμματος

• Η απασχόληση των παιδιών στο 
διάλειμμα, με τρόπο ψυχαγωγικό 
και δημιουργικό σε ένα κλίμα 
σεβασμού, αμοιβαίας 
κατανόησης και συνεργασίας.

• Η αποφυγή των συγκρούσεων 
και η εύρεση τρόπων επίλυσης 
διαφωνιών.

• Η ομαλή και ασφαλής 
συνύπαρξή τους.



Παιδαγωγικοί στόχοι

Γνωστικοί:
-Γνωριμία των μαθητών με παραδοσιακά και σύγχρονα παιχνίδια καθώς και παιχνίδια άλλων χωρών.
-Κατανόηση της αξίας των κανόνων στα παιχνίδια.

Συναισθηματικοί:
-Καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων (επικοινωνία, συνεργασία, διάλογος, διαπραγμάτευση, 
ικανότητα επίλυσης διαφωνιών,αποδοχή κανόνων, ομαδικότητα, σεβασμός, υπευθυνότητα, αυτοπεποίθηση, 
επιμονή, αυτοέλεγχος, αντιμετώπιση δυσκολιών).

Ψυχοκινητικοί:
-Ικανοποιητική εκτέλεση κινητικών δεξιοτήτων και καλλιέργεια φυσικής κατάστασης.
-Ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας (παρατήρηση, συγκέντρωση-οργάνωση-ερμηνεία πληροφοριών)
-Υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών και εφαρμογή τους στη σχολική (διαθεματικά) και εξωσχολική 
ζωή των μαθητών.



Μεθοδολογία

υλοποίησης

Ενημέρωση Διερεύνηση
Επεξεργασία 

πληροφοριών
Εφαρμογή 

προγράμματος Αξιολόγηση



Ενημέρωση

Η αυλή του σχολείου  είναι κυρίως ένα μέρος χαράς και διασκέδασης αλλά 
κάποιες φορές μπορεί να γίνει ένα μέρος  εντάσεων και τσακωμών.
Το παιχνίδι των παιδιών αποτελεί προετοιμασία και εξάσκηση για την ενήλικη ζωή 
καθώς μέσα  από αυτό μαθαίνονται και εξασκούνται βασικές  κοινωνικές και 
επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως είναι: η διαπραγμάτευση, η συνεργασία, το 
μοίρασμα, η τήρηση κανόνων, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η επιμονή, ο 
αυτοέλεγχος και η αντιμετώπιση δυσκολιών.
Αρχικά αποκτούνται και εξασκούνται στο διάλειμμα και έπειτα προεκτείνονται 
στην τάξη και στη μαθησιακή διαδικασία. 



Παρατήρηση

• Τα παιδιά του σχολείου παίζουν 
παιχνίδια  χωρίς οργάνωση.

• Πολλά παιδιά δεν ξέρουν τι να παίξουν.
• Υπάρχουν διαγραμμισμένα παιχνίδια 

που δεν αξιοποιούνται.

Αποτέλεσμα

• Κάποια παιδιά  μένουν απομονωμένα 
και άλλα  βαριούνται και 
δυσανασχετούν.

• Συγκρούσεις μεταξύ τους.
• Τραυματισμοί.

Προβληματισμός

• Διερεύνηση θέματος και 
εξεύρεση λύσεων



Διερεύνηση

&  Ανάδυση προβλήματος

Δημιουργία ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με τη χρήση του εργαλείου Google Forms, 
το οποίο συμπληρώθηκε από το σύνολο των μαθητών του σχολείου κατά την διάρκεια 
του μαθήματος ΤΠΕ με την καθοδήγηση της καθηγήτριας ΤΠΕ, Κουμή Γλυκερίας, 
προκειμένου να εντοπίσουμε το μέγεθος του προβλήματος καθώς και τις αιτίες που το 
προκαλούν. 

Συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών καθώς και εξαγωγή συμπερασμάτων.
Προτάσεις και δυνατότητα λήψης αποφάσεων από τους μαθητές με βάση τα 
ενδιαφέροντα τους, τις ανάγκες τους και τις εμπειρίες τους.



Αποτελέσματα έρευνας
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Αν ναι, ποιο παιχνίδι παίζεις συνήθως;
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Αποτελέσματα έρευνας

0 10 20 30 40 50 60

ΚΑΤΣΑΡΙΔΑ

ΤΑΒΟΟ

ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ

ΝΤΟΜΙΝΟ

ΤΟ ΄ΧΩ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ

ΝΤΑΜΑ

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

HOTEL

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΖΩΑ ΦΥΤΑ

ΤΑΒΛΙ

ΚΛΟΥΕΝΤΟ

ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ

ΦΙΔΑΚΙ

ΣΚΡΑΜΠΛ

UNO

ΣΚΑΚΙ

ΤΡΙΛΙΖΑ

ΜΟΝΟΠΟΛΗ

Αν ναι, ποιο θα ήταν αυτό;



Αποτελέσματα έρευνας



Αποτελέσματα έρευνας



Αποτελέσματα έρευνας



Αποτελέσματα έρευνας



Αποτελέσματα έρευνας



Αποτελέσματα έρευνας



Αποτελέσματα έρευνας



Αποτελέσματα έρευνας



Αποτελέσματα έρευνας



Αποτελέσματα έρευνας
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Πρότεινε κάτι που θα ήθελες να κάνεις ώστε να περνάτε καλύτερα στο διάλειμμα.



Το διάλειμμα στα σχολεία του κόσμου

Προβολή φωτογραφιών από τα διαλείμματα στα 
σχολεία του κόσμου και συζήτηση για τους 
προβληματισμούς και τα συναισθήματα που  
τους γεννήθηκαν. Εντοπισμός ομοιοτήτων και 
διαφορών με το δικό μας. 



Διερεύνηση για νέες ιδέες 

& παιχνίδια

Χωρισμός σε ομάδες.

• Ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις από γονείς και παππούδες ή γιαγιάδες τους για τα 
δικά τους παιδικά σχολικά παιχνίδια. 
• Συνέντευξη από συνομήλικους άλλων σχολείων της Κω ή άλλων περιοχών της Ελλάδας.
• Συνέντευξη από συνομήλικους (φίλους ή συγγενείς) που ζουν εκτός Ελλάδας.
• Αναζήτηση στο διαδύκτυο. 

Συλλογή υλικού.



Εφαρμογή προγράμματος

Καλλιτεχνικές δραστηριότητες στην αυλή του σχολείου:

• Οι πέτρες της καλοσύνης.

• Κατασκευή επιτραπέζιων παιχνιδιών.

• Κατασκευή επιδαπέδιων παιχνιδιών. 

• Κατασκευή παιχνιδιών στόχου.



Οι πέτρες της καλοσύνης

Τα παιδιά ζωγράφισαν 
και έγραψαν λέξεις και 
μηνύματα καλοσύνης 
πάνω σε πέτρες και τις 
άφησαν  στον «κήπο 
της καλοσύνης» του 
σχολείου μας ή σε 
διάφορα σημεία του 
νησιού, συμβάλλοντας 
με αυτό τον τρόπο στη 
μετάδοσή της.



Οι πέτρες της καλοσύνης



Επιτραπέζια παιχνίδια

Χρησιμοποιώντας 
παλιά λάστιχα 
αυτοκινήτων 
κατασκευάσαμε 
τραπεζάκια με 
αποθηκευτικό χώρο 
και σχεδιάσαμε πάνω 
τους επιτραπέζια 
παιχνίδια. Για πιόνια 
χρησιμοποιήσαμε 
βότσαλα τα οποία 
ζωγραφίσαμε.



Επιτραπέζια παιχνίδια



Επιτραπέζια παιχνίδια



Επιτραπέζια παιχνίδια



Επιδαπέδια παιχνίδια

Διαθεματικά:
Αριθμομηχανή, αλφάβητος



Επιδαπέδια παιχνίδια

Σύγχρονα:  4 τετράγωνα



Παραδοσιακά παιχνίδια

• Κουτσό 
• Σαληγκάρι
• Λαστιχάκι
• Σχοινάκι



Παιχνίδια στόχου

Κατασκευή παιχνιδιών στόχου με ανακυκλώσιμα 
υλικά (χαρτόκουτα, πλαστικά μπουκάλια) αλλά και με 
ξύλο.
Κατασκευή υφασμάτινων σακουλιών με καλαμπόκι 
(bean bags) για ρίψεις.



Παιχνίδια στόχου

Κατασκευή παιχνιδιών στόχου με 
ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτόκουτα, πλαστικά 
μπουκάλια).
Κατασκευή κρίκων από σχοινί.



Παιχνίδι συνεργασίας

Λαβύρινθος : χαρτόκουτα, ξύλο, κορδέλες.



Εντοπισμός των χαρακτηριστικών του ευχάριστου ομαδικού 

παιχνιδιού



Θέσπιση κανόνων λειτουργίας των δραστηριοτήτων 



Ανάρτηση κανονισμών παιχνιδιών 

σε εμφανή σημεία της αυλής του σχολείου 



Οργανωτικό πλαίσιο με αυτοδιαχείριση από τους μαθητές



Θέσπιση υπέυθυνων προμήθειας 

& επιστροφής αθλητικού υλικού  



Εναλλαγή χώρων στα διαλείμματα και τις ημέρες 

προκειμένου να δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλα τα 

τμήματα



Εφαρμογή προγράμματος 

σε εικονικό διάλειμμα

• Εκμάθηση παιχνιδιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.
• Εφαρμογή του προγράμματος στην ώρα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής (εικονικό 
διάλειμμα).
• Κοινές ομαδοσυνεργατικές δράσεις μεταξύ τμημάτων κατά την διάρκεια του μαθήματος 
της Φυσικής Αγωγής (συνδιδασκαλία)



Εφαρμογή προγράμματος 

σε πραγματικό διάλειμμα

Η εισαγωγή των παιχνιδιών έγινε σταδιακά ώστε τα παιδιά να εξοικειωθούν με τον νέο 
τρόπο λειτουργίας του διαλείμματος.
Στην αρχή υπήρξαν δυσκολίες οι οποίες όμως ξεπεράστηκαν γρήγορα.



Δραστηριότητες διάχυσης

• Διοργάνωση «ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ» με γονείς.

• Ανάρτηση των δράσεων στην ιστοσελίδα του σχολείου.



Ημέρα παιχνιδιού με τη συμμετοχή παιδιών, γονέων και 

εκπαιδευτικών.  



Ημέρα παιχνιδιού με τη συμμετοχή παιδιών, γονέων και 

εκπαιδευτικών.  



Αξιολόγηση

• Διαδραστική παρουσίαση του προγράμματος σε όλη τη σχολική μονάδα την «ΗΜΕΡΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ».

• «Γράφω για το σχολικό διάλειμμα». Σκέφτομαι και γράφω από τους μαθητές.


