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Αξία παιχνιδιού

Αποτελεί μέσο ανάπτυξης της προσωπικότητάς των συμμετεχόντων 
(Πανταζής & Σακελλαρίου 2005)

Καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και συνδέεται με την επίλυση 
προβλημάτων, την ανάπτυξη κοινωνικών ρόλων και την ανάληψη 
ευθυνών (Μουστάκα 2017)

Καλύπτει αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών (Κωτσαλίδου 2010)

Καλλιεργεί εσωτερικά κίνητρα (Ανδρεοπούλου 2018) 

Εμπλέκει ενεργά τα άτομα (Meckley 2002)

Παρέχει ευχαρίστηση και ικανοποίηση (Vygotsky 2000)

Ενισχύει την έκφραση συναισθημάτων, συντελώντας στην άρση της 
απομόνωσης, της μοναξιάς και του εγωκεντρισμού



Συμπερασματικά

Το παιχνίδι βοηθάει τα παιδιά να αναπτυχθούν γνωστικά, 
σωματικά, κοινωνικά και συναισθηματικά (International Play
Association (IPA) promoting the Child’s Right to Play 2014)

Θεωρείται «η πραγματοποίηση της μάθησης μέσα από την 
πράξη» (Feeney, Christensen & Moravcil 1996)



Αντικρουόμενη στάση

Περιορισμένη η αξιοποίησή του ειδικά στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 Συχνά αντιμετωπίζεται ως αναγκαίο «κακό» (Τζανάκου & 
Κατσίκα 2010) 



Διδακτική Πρόταση

Σχολικό έτος: 2019-2020 

Σχολείο: Γυμνάσιο Κρηνίδων Καβάλας 

Αριθμός μαθητών: Είκοσι (20) μαθητές και μαθήτριες της 
Γ’ Γυμνασίου 

Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία



Στόχοι

• Να γνωρίσουν τις κύριες επιδιώξεις και τις αρχές λειτουργίας της Φιλικής Εταιρείας

• Να αντιληφθούν τον τρόπο οργάνωσης και βασικά γνωρίσματα

• Να συνειδητοποιήσουν τις δυσκολίες εδραίωσης της επανάστασης, να

αντιληφθούν το ατρόμητο των αδούλωτων Επαναστατών και να νιώσουν

υπερηφάνεια για το παρελθόν

• Να κατανοήσουν ότι ο αγώνας για την ελευθερία συνεπάγεται κινδύνους και θυσίες

και να μην απεμπολούν εύκολα αξίες και ιδανικά

• Να αναλάβουν ρόλους μέσα από ομαδοσυνεργατικές δράσεις (Μαυρομματίδου

2018β)

• Να απολαύσουν τη μαθησιακή διαδικασία

• Να συνεργαστούν ομαλά με τους συμμαθητές τους



Μεθοδολογία

Εποικοδομιστική

Διερευνητική-Ανακαλυπτική

Ομαδοσυνεργατική

Μαθητοκεντρική Διδακτική Προσέγγιση (Μαυρομματίδου 

& Μαυρομματίδης 2017β)



Διδακτικό υλικό

 Ιστοσελίδα της 

Μηχανής του 

Χρόνου, 

 Ιστορία του 

Ελληνικού 

Έθνους και 

Υψηλάντειο



1η Διδακτική Ώρα: Εισαγωγική

Προβολή παρουσίασης για τη Φιλική Εταιρεία και απάντηση

σε ερωτήματα:

• Ποια ήταν τα μέλη από τα οποία αποτελούνταν η Φιλική

Εταιρεία;

• Πότε έδρασαν και πού;

• Ποιοι παράγοντες βοήθησαν τη δράση των Φιλικών;

• Ποιοι αποτελούσαν την «Ανώτατη Αρχή»;

Χωρισμός σε ομάδες εργασίας. 



2η Διδακτική Ώρα: Ομαδοσυνεργατικές

Δράσεις

1η Ομάδα:

 Αφού μελετήσετε προσεκτικά τις πηγές από την ιστοσελίδα της Μηχανής του Χρόνου
να απαντήσετε στα ερωτήματα:

1. Πότε συστάθηκε η Φιλική Εταιρεία; Από ποιους; Ποιος ήταν ο στόχος της;

2. Περιελάμβανε μόνο αρσενικά μέλη;

3. Ποιος ήταν ο Μιχαήλ Ναύτης; Ποια η στάση απέναντι στη γυναίκα του; Πώς θα τον 
χαρακτηρίζατε; Τι συμπεράσματα βγάζετε;

 Στη συνέχεια, παρουσιάστε την ιστορία, παίζοντας παιχνίδι ρόλων στους συμμαθητές
σας. Κάποιο άτομο να υποδυθεί τον Μιχαήλ Ναύτη, κάποιο τη γυναίκα του και κάποιοι
τους υπόλοιπους Φιλικούς. Προσπαθήστε να είστε όσο το δυνατόν πιο πειστικοί, ώστε
να κεντρίσετε το ενδιαφέρον και την προσοχή των συμμαθητών σας που σας
παρακολουθούν. Καλή επιτυχία!



2η Ομάδα

 Α’ Δραστηριότητα: Αφού μελετήσετε προσεκτικά την πηγή από την ιστοσελίδα της
Μηχανής του Χρόνου να απαντήσετε στα ερωτήματα:

1. Ποιο ήταν το συνωμοτικό λεξιλόγιο της Φιλικής Εταιρείας; Γιατί το χρησιμοποιούσαν;

2. Καταγράψτε 5 κωδικές ονομασίες που σας έκαναν εντύπωση και τη σημασία τους.

 Στη συνέχεια, προσπαθήστε να πείτε συνωμοτικά: «Ο Ξάνθος φοβάται ότι οι εχθροί έχουν
πολλά κανόνια και ο Κολοκοτρώνης στην Πελοπόννησο προτρέπει τους Έλληνες με τα
τουφέκια αλλά και τα κλέφτικα στρατεύματα να προσέχουν για να μη σκοτωθούν με
λόγχη ή βρεθούν στη φυλακή».

 Β’ Δραστηριότητα: Αφού μελετήσετε προσεκτικά την πηγή από την ιστοσελίδα της
Μηχανής του Χρόνου να απαντήσετε στο ερώτημα:

 Με ποιον τρόπο διαπίστωναν τον κοινό τους δεσμό δύο μέλη της Φιλικής που δεν
γνωρίζονταν;

 Στη συνέχεια, ετοιμαστείτε να δείξετε στους συμμαθητές σας την παντομίμα.



3η Ομάδα

 Α’ Δραστηριότητα: Αφού μελετήσετε προσεκτικά την ιστοσελίδα Υψηλάντειο και πραγματοποιήσετε

γενικότερη αναζήτηση,

 Να παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας τη σφραγίδα, το καταστατικό και το κρυπτογραφικό

αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας. Γιατί τα χρησιμοποιούσαν;

 Μετά προσπαθήστε να αποδώσετε κρυπτογραφικά το «Ελευθερία ή θάνατος»

 Β’ Δραστηριότητα

 Αφού μελετήσετε τις πηγές, παρουσιάστε με παντομίμα τις κυριότερες κοινωνικές ομάδες που

συμμετείχαν στη φιλική εταιρεία και με κρυπτόλεξο τις περιοχές από τις οποίες κατάγονταν.



4η Ομάδα
 Α’ Δραστηριότητα

 Αφού μελετήσετε προσεκτικά την πηγή να απαντήσετε στα ερωτήματα:

1. Ποιος είναι ο όρκος των Φιλικών;

2. Ποιος ο σκοπός συγκρότησης της Φιλικής Εταιρείας;

 Υποθέστε ότι θέλετε να γίνετε μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Δώστε τον Όρκο μπροστά στους

συμμαθητές σας. Μετά εκφράστε τα συναισθήματά σας.

 Β’ Δραστηριότητα

 Αφού μελετήσετε προσεκτικά τις πηγές από την ιστοσελίδα της Μηχανής του Χρόνου να

απαντήσετε στο ερώτημα:

 Πώς η Φιλική Εταιρεία αντιμετώπιζε όσους προέδιδαν τα μυστικά της, έκαναν άσωτη ζωή

και παραβίαζαν τη μυστικότητα;

 Παρουσιάστε την απάντησή σας με ζωγραφικές απεικονίσεις στους συμμαθητές σας και

προκαλέστε τους να μαντέψουν!



3η διδακτική ώρα: Παρουσίαση εργασιών



Αποτίμηση

 Τα παιδιά γνώρισαν τον βασικό σκοπό και τους πρωτεργάτες της Φιλικής 
Εταιρείας

 Συνειδητοποίησαν τον μυστικό χαρακτήρα της οργάνωσης, τον τρόπο 
μύησης των μελών, την κοινωνική προέλευση, το φύλο, την οικονομική 
και επαγγελματική θέση τους 

 Απόλαυσαν τη μαθησιακή διαδικασία 

 Συμμετείχαν ενεργά στο μάθημα 

 Αλληλεπίδρασαν με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους

 Βίωσαν το αίσθημα της χαράς και της ικανοποίησης και 

 Απέκτησαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση

 Άλλαξαν στάση απέναντι στο μάθημα, αποφεύγοντας τη στείρα 
απομνημόνευση
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Ευχαριστώ θερμά!


